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RESUMO

Detectada qualquer crise social, as atenções voltam-se para a estrutura do Estado e 
para a incapacidade deste na promoção dos fins do ser humano, surge uma crise 
institucional.  Das  diversas  funções  desenvolvidas  pelo  Estado,  as  atribuídas  ao 
Poder Judiciário deixaram de ser bem prestadas, situando-se hoje abaixo do limite 
da razoável aceitação. A crise do Poder Judiciário é a própria crise da Justiça. E, por 
mais difícil que seja a conceituação ou o alcance da Justiça, uma sociedade não 
sobrevive sem a perseguição deste ideal. As propostas de soluções vêm de todas as 
searas, mas é na alteração legislativa que normalmente são iniciados os combates 
de qualquer crise. A Emenda Constitucional nº 45/04, reconhecida como “Reforma 
do Judiciário”, surgiu como mais um passo na tentativa de sanação dos problemas 
que  afetam  a  sociedade.  Dentre  as  mudanças  projetadas  pelo  novo  texto 
constitucional,  a  súmula  vinculante  adquiriu  grande  peso,  justamente  por  operar 
sensível transformação da força da jurisprudência no sistema jurídico brasileiro. De 
forma sintética,  os  verbetes  sumulares  editados  pelo  Supremo Tribunal  Federal, 
órgão  máximo  do  Poder  Judiciário,  desde  que  obedecidos  alguns  requisitos, 
passaram a ter eficácia vinculante, o que impõe a observância por todos os órgãos 
judiciários inferiores, bem como por todas as autoridades administrativas. Com a 
vinculação,  busca-se a agilização do processo,  com a diminuição do número de 
recursos,  e,  também,  maior  segurança  jurídica,  esta  advinda  da  ausência  de 
constantes reviravoltas de entendimentos nas várias instâncias de julgamentos. A 
súmula vinculante privilegia  as decisões do Supremo Tribunal  Federal  por  ser  o 
órgão responsável  pelo  controle  último de constitucionalidade no Brasil.  Definido 
pela  súmula  o  entendimento  sobre  validade,  interpretação  e  eficácia  da  norma, 
estar-se-ía, seguramente, determinando a proteção dos direitos fundamentais do ser 
humano, os quais acham-se positivados no texto constitucional sem a necessária 
efetivação prática. Por outro lado, os diversos princípios constitucionais, que balizam 
os atos estatais, seriam reforçados, permitindo o resgate da própria autoridade da 
Constituição.  É  para  o  atingimento  de  tal  escopo  que  se  aguarda  a  imediata 
aprovação  de  súmulas  vinculantes  pelo  Supremo Tribunal  Federal,  posto  que  a 
alteração legislativa deve vir acompanhada de uma modificação de mentalidade e 
comportamento dos operadores do Direito.

Palavra-chave: Súmula vinculante – Reforma do Judiciário – sistemas jurídicos – 
atributos e requisitos da súmula – princípios constitucionais – proteção dos direitos 
fundamentais.
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ABSTRACT

Whenever a social crisis is detected, attentions are focused on the State structure 
and its incapacity regarding the promotion of human being objectives, this is clearly 
also an institutional crisis. Among several functions developed by the State, those 
which  are related  to  Judiciary  Power  are not  well  served anymore,  placing  itself 
below the reasonable acceptance limit.  Judiciary Power crisis is the Justice crisis 
itself. And, as difficult as the definition or Justice’s reach could be, a society is not 
able to survive without the persecution of this ideal. The solution proposals come 
from everywhere, but the combat of any crisis takes place normally in the legislative 
modifications. A Constitutional Amendment n# 45/04, known as Judiciary Renewal, 
was born as one more attempt of solving problems that affect the society. Within the 
changes projected by the new constitutional text the binding precedent acquired its 
importance by operating a sensible transformation in the strength of jurisprudence in 
the brazilian legal system. In resume, since the biding entries objectives, written by 
Supremo  Tribunal  Federal  (Supreme  Court),  the  maximum authority  of  Judiciary 
Power,  are respected, became to have precedent effectiveness, which forces the 
fulfillment  by  all  the  low  level  Judiciary  Power,  as  well  as  by  all  administrative 
authorities.  Based upon precedence,  it  is  seeked not  only  more efficiency of  the 
process, by decreasing the number of appeals, but also a higher juridical security, 
which comes up from the lack of constants turnabout of understandings on different 
levels  of  judgments.  The  binding  precedent,  favors  the  decisions  of  Supremo 
Tribunal Federal (Supreme Court), due to the fact that it is an authority  responsible 
for  the  highest  Constitutional  control  in  Brazil.  Defined  throughout  the  binding 
precedent the understanding regarding validity, interpretation, and efficacy of law, it 
would have been surely determining the protection of the fundamental rights of the 
human being, which are found to be guaranteed in the Constitutional text, but without 
necessarily  making  it  effective.  On  the  other  hand,  the  several  constitutional 
principles, which sustain the state acts would be reinforced by the binding precedent, 
making  possible  the  rescue  of  the  own authority  of  Constitution.  The  immediate 
approval of the binding precedent by Supremo Tribunal Federal (Supreme Court) is 
being waited, in order to reach a better efficiency of the process and juridical security, 
seeing that,  the legislative modification should come along with  a  modification of 
attitude and behavior of all Law’s contributors.

Key  Words:  binding  precedent  –  Judiciary  Renewal  –  legal  system  –  binding 
attributes and characteristics – Constitutional Principles – Protection of Fundamental 
Rights
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INTRODUÇÃO

Vivemos  hoje  um  momento  de  profunda 

transformação. Quaisquer que sejam os campos do conhecimento, a dinâmica da 

vida  opera a necessidade de redobrada atenção para  o  estudo do saber  e  das 

ciências em geral. Na esfera jurídica, idêntica situação acontece, como diferente não 

poderia ser. O direito, num sentido amplo, reflete a vida sócio-político-econômica de 

determinado grupo humano. Quanto mais ativa é esta vida, mais aprofundado será o 

reflexo de dinamismo lançado sobre o direito.

Nascidas as lides, e não autocompostas ou 

dirimidas pela via arbitral ou mesmo autotuteladas em suas escassas hipóteses, o 

Poder  Judiciário  será  chamado para  dizer  o  direito,  para  por  fim à  controvérsia 

instaurada entre os sujeitos. Para tanto, cediço é que o processo será o conjunto de 

atos processuais que viabilizará o fornecimento da tutela jurisdicional do Estado.

Todavia,  também não  é  desconhecido  por 

ninguém, dois grandes obstáculos se colocam à frente de uma perfeita solução da 

lide: a falta de celeridade processual e a insegurança jurídica.

A questão da morosidade não é novidade. 

De há muito discutem-se fórmulas para abreviamento das controvérsias postas em 

juízo.  Desde  a  edição  do  atual  Código  de  Processo  Civil,  profundas  foram  as 

mudanças;  mais  precisamente  a  partir  de  1994,  quando  inúmeras  leis  vieram 

alterando o texto original da lei instituidora do diploma processual de 1973, haja vista 

a opção legislativa de não produzir, de uma só vez, um novo Código.

Tais mudanças, contudo, não se restringiram 

à  legislação  infraconstitucional.  Apesar  da  adolescência  da  atual  Constituição 

Federal,  cerca  de  dezoito  anos,  idêntica  mutação  vem  sofrendo  o  texto 
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constitucional, como se observa do excessivo número de Emendas Constitucionais 

publicadas, nada menos que cinquenta e duas.

A despeito  de todo esforço concentrado,  o 

resultado ainda não se concretizou satisfatoriamente, o que mantém soçobrada a 

esperança daqueles que acedem ao Poder Judiciário.

No que pertine à segurança jurídica, melhor 

sorte não advém. Ao lado da morosidade, ou quiçá mesmo, na maioria dos casos, 

em razão dela mesma, o descrédito na Justiça se espraia pelo seio social. O mal-

estar  gerado  pela  não  solução  dos  interesses  antagônicos  postos  em  juízo  é 

flagrante. O clima de instabilidade e inquietude torna o convívio mais beligerante e 

acirra  disputas  desnecessárias,  sem  aduzir  à  utilização  do  processo  para 

atingimento  de  finalidades  nefastas  e  fraudulentas,  justamente  aquelas 

sedimentadas na certeza da eternização dos conflitos levados ao Judiciário.

A  propósito,  como  justificar  ao  leigo  a 

diversidade de decisões para casos estritamente iguais, como sustentar o rótulo da 

seriedade  do  Poder  Judiciário  diante  do  sucessivo  perde-e-ganha  nas  várias 

instâncias jurisdicionais?

Conjugados estes problemas, certo é que há 

reclamos da sociedade, e como não poderia ser diferente, dos próprios operadores 

do direito, no sentido de encontrar-se novas fórmulas para combatê-los. 

Fala-se, então, na crise do Poder Judiciário, 

o que não é forçoso dizer, na própria crise da Justiça. Diminuir os efeitos, ou quiçá 

mesmo debelar o mal na origem, é tarefa assaz urgente e relevante, sob pena de 

prejuízo à essência do próprio indivíduo. 1 

1 Giuseppe Capograssi, ao comentar a ambigüidade do direito contemporâneo, adverte que “a crise é 
geral,  e não específica. E a crise é justamente este perigo de que a humanidade se impaciente, 
queira empreender o caminho mais curto, e, a fim de suprimir as dores, as opressões e as injustiças 
da História, suprima o indivícuo, fonte delas, reduzindo-os às esferas limitadas nas quais pretende, de 
modo infantil, constranger a própria história... A crise humana é a vida humana em estado de perigo. 
E não se trata de uma crise presente em um lugar e ausente no outro, mas que se encontra em todo 
lugar, em todo momento e em todo indivíduo de nossa História; em cada um de nós como indivíduo, 
em cada um de nós como um povo” In: CALAMANDREI, Piero A crise da justiça. Belo Horizonte: 
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Nesse diapasão, conscientes de que a crise 

não é somente dos sujeitos processuais, e persuadidos de que o dever de cada um 

de nós, parte que somos da crise, é prestar toda colaboração que se mostre capaz 

de afastá-la,  vem à  lume o  tema “súmula  vinculante”,  novel  instituto  a  reclamar 

melhor entendimento.

Na  verdade,  é  bom  que  seja  frisado,  os 

remédios constitucionais ministrados para solução da crise vêm em dose maciça, na 

medida em que não foi produzida única alteração no sistema jurídico brasileiro. O 

novo texto encontra-se na Emenda Constitucional nº 45/04, intitulada “Reforma do 

Judiciário”,  tentativa de escoimar os principais males que grassam no âmbito do 

processo e da própria estrutura do Poder Judiciário.

Inúmeras e de vulto foram as criações, todas 

com o mesmo desiderato: por fim aos males que afetam a Justiça Brasileira.

Dentre  os  temas  possíveis,  escolhemos 

certamente  o  mais  controvertido  e  que,  com  certeza,  ainda  trará  efusivas 

discussões. Tanto é assim que a recém criada súmula vinculante, e à espera de 

regulamentação infraconstitucional, já se vê à volta com a concorrência da súmula 

impeditiva de recursos (súmula restritiva de recursos), a qual, para alguns, seria o 

remédio mais eficaz para o combate à morosidade processual.

A escolha do tema também remete ao receio 

de que a magnitude da controvérsia se eleve a patamar superior ao da própria crise 

que se visa debelar, sepultando de vez a colaboração que o instituto da súmula 

vinculante poderia trazer.

Independentemente,  pois,  do  que  o  futuro 

promete, fica aqui o desejo de trazermos nossa colaboração ao entendimento do 

novo instituto, mesmo sendo conhecedores das nossas próprias limitações.

Lides, 2003.).
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O  presente  trabalho  foi  dividido  em  três 

partes  principais.  A  primeira  tenta  descortinar  a  importância  da  construção 

jurisprudencial nos sistemas jurídicos mundiais, vista sob o ângulo dos dois maiores, 

o da common law e o da civil law. O papel do juiz, ante a frieza e abstração da lei, é 

avaliado como instrumento de supina importância para o atingimento da Justiça, não 

importando o sistema adotado. Se a lei é a razão, a jurisprudência é o coração.

A  segunda  parte  cuida  justamente  das 

questões processuais mais específicas tangentes à súmula vinculante; vale dizer, 

seus atributos, requisitos,  procedimento para criação, cancelamento e revisão,  e, 

como  ponto  fulcral,  a  força  do  efeito  vinculante  sobre  os  órgãos  judiciários  e 

administrativos.

Na terceira  e  última parte,  abre-se  espaço 

para a questão dos Direitos Fundamentais. O processo não é um fim em si mesmo, 

existe  como  mecanismo  de  proteção  de  direitos  individuais  e  coletivos;  visa  a 

concretização  dos  interesses  consagrados  em  dado  ordenamento  jurídico,  no 

mínimo, os direitos basilares do ser humano. A conquista da positivação dos direitos 

humanos exige segundo passo que é a sua efetivação. Nos concentramos, assim, 

na função que a súmula vinculante pode desempenhar nesse sentido, bem como a 

relação  que  mantém  com  os  mais  importantes  princípios  constitucionais  do 

processo.

Por se tratar de tema novo, desprovido de 

eficácia dada a condicionalidade do texto a dispositivos de lei infraconstitucional, o 

estudo  não  pode  se  valer  de  aferição  junto  ao  pragmatismo  da  jurisprudência 

específica, fincando seus focos tão-somente na doutrina e na lei.   

Em  tempo  de  tantas  incertezas,  qualquer 

contribuição  científica,  por  mais  singela  que  seja,  é  bem-vinda.  Firme  neste 

pensamento é que nos aventuramos a trazer nossa colaboração.

Vale  registrar  que,  se  devidamente 

implementada, a súmula vinculante poderá contribuir para ser atingida a almejada 
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agilização do processo – sem os traumas causados pelo seu longo arrastar, e a 

prestação de tutela  jurisdicional  mais segura –  sem o fornecimento  de decisões 

contraditórias para casos idênticos, ou seja, fortalece a criação de um “processo civil 

de resultados”, na expressão cunhada por Cândido Rangel Dinamarco, capaz de 

viabilizar eficaz solução da lide. 

Na expressão mais pura de aludido jurista, 2

da  perspectiva  do  processo  civil  de  resultados,  é  legítimo  ousar 

prudentemente,  transigindo  com  exigências  que  retardem  a  tutela  e 

permitindo soluções e condutas que, sem criarem riscos de males prováveis 

e sem remédio, concorram para a maior aderência do processo à realidade 

dos conflitos e possam abreviar a penosa duração dos juízos

Insta, no atual momento jurídico-processual, 

buscar  a  somatória  de  forças  para  dar  fôlego  ao  novo  instrumento;  vencida  a 

discussão  da  criação  do  instituto,  o  que  se  reclama  é  o  esforço  para  dar  um 

balizamento  de  precisão  à  súmula  vinculante,  ajustando-a  aos  exatos  fins  que 

ampararam seu nascimento e fincando seus efeitos na plena e concreta efetivação 

dos direitos humanos.

2 DINAMARCO, Cândido Rangel.  Instituições de Direito Processual Civil. Volume I, São Paulo: 
Malheiros, 2001, p. 283 
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PARTE I – SISTEMAS JURÍDICOS

CAPÍTULO 1 - ASPECTOS GERAIS SOBRE OS SISTEMAS JURÍDICOS

Em tempos modernos, a heterocomposição 

das lides,  no Brasil,  passa quase sempre pelo  crivo judicial.  A compreensão da 

estrutura do Estado é medida que se impõe para melhor entender as circunstâncias 

onde inserida a súmula vinculante.

O  Poder  Estatal  para  que  cumpra  suas 

finalidades principais exige uma organização. Partindo da premissa que o Poder é 

um só,  dividem-se as  suas funções;  o  poder  é  único  e,  portanto,  indivisível,  as 

funções  são  múltiplas  e  carecem  de  disposição  lógica  e  coerente  com  os  fins 

visados.

De  modo  que  o  emprego  da  expressão 

“poder”  apresenta-se  como  equivocada,  sendo  preferível  a  expressão  “função”. 

Todavia, convencionou-se o uso de “poder”, como sustenta o magistério de Carlos 

Augusto Alcântara Machado: 3

Ora, se Poder é expressão de Soberania, não se revela compreensível a 

convivência  de  soberanias  (mais  de  uma)  no  mesmo  Estado. 

Tradicionalmente,  contudo  convencionou-se  utilizar  o  vocábulo  poderes, 

designando competências, funções estatais ou mesmo órgãos no exercício 

de funções estatais.” 

Nesse sentido, surge, ainda que equivocada, 

a denominação “Tripartição de Poderes” ou “Separação dos Poderes”, notadamente 

a divisão das funções estatais,  as competências dos órgãos do Estado. Surge o 
3 MACHADO,  Carlos  Augusto  Alcântara.  Direito  Constitucional.  Volume  V,  São  Paulo:  Editora 
Revista dos Tribunais, 2005, p. 165
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Estado-administrador,  o  Estado-legislador  e  o  Estado-juiz,  distinções  feitas 

originalmente por Montesquieu na obra “Do espírito das leis”, em 1748. 4 

Muito  embora  seja  também  criticada  a 

expressão “função” 5, as funções vinculadas aos órgãos da soberania estatal podem 

continuar a ser compreendidas nessa tripla divisão.

A função legislativa, ou o Poder Legislativo, 

preocupa-se com a criação das leis, produzindo comandos gerais e abstratos que 

modificam  a  ordem  jurídica  existente.  Aqui,  mais  precisamente,  interessam  as 

normas nacionais, aquelas que obrigam a totalidade daqueles que encontram-se no 

território  brasileiro,  e  são editadas pelo Poder  Legislativo central  –  o  Congresso 

Nacional.

A  função  típica  do  Poder  Executivo  é  a 

administração da coisa pública, a prática de atos de chefia de estado, que no Brasil 

a  Constituição  atribui  ao  Presidente  da  República.6  Delimitado  por  parâmetros 

legais, é o Chefe do Executivo que exerce as funções de governo e administração 

do Estado. 7 

A  função  outorgada  ao  Poder  Judiciário  é 

aquela dotada de maior especialidade, visa o julgamento das lides, a aplicação do 

direito  (não das leis  tão-somente)  ao caso concreto.  Noutras  palavras,  a  função 

jurisdicional  consiste na imposição coativa da validade do ordenamento jurídico  8 

pelos órgãos judiciários, os quais usam por lastro os comandos abstratos legais, 

derivados de diplomas escritos, ou os costumes e outras simples normas gerais, 

haja vista que não se tem mais por correto o emprego de base erigida em “ordem 

singular” para a solução das controvérsias. 

4 “Também não haverá liberdade se o Poder de Julgar não estiver separado do Legislativo e do 
Executivo.” MONTESQUIEU, Charles de Secondat,  Baron de. O Espírito das Leis.  São Paulo: 
Saraiva, 1987.
5 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 748
6 MORAES,  Alexandre.  Constituição do Brasil  Interpretada e Legislação Constitucional. São 
Paulo: Atlas, 2002, p. 1209.
7 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 20 ed., São Paulo: Malheiros 
Editores, 2002, p. 539.
8 MORAES, Alexandre. Ob.Cit, p. 448.
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Sabido,  também,  que  a  separação  dos 

poderes não é estanque e que a harmonia entre eles deve ser buscada. Com lapidar 

magistério sustenta Anna Candida da Cunha Ferraz  9 que: 

no  desdobramento  constitucional  do  esquema  de  poderes,  haverá  um 

mínimo e um máximo de independência de cada órgão de poder, sob pena 

de se desfigurar a separação, e haverá, também, um número mínimo e um 

máximo de instrumentos que favoreçam o exercício harmônico dos poderes, 

sob pena de, inexistindo limites, um poder se sobrepor ao outro poder, ao 

invés de, entre eles, se formar uma atuação “de concerto”.

A  dificuldade  concentra-se  justamente  no 

encontro do equilíbrio entre os Poderes, com natural e oscilante supremacia de um 

sobre  o  outro  na  também  oscilante  história  de  cada  Estado,  posto  que  o 

balanceamento perfeito entre eles ocorre somente em construção teórica.

Vozes  de  escol também  sinalizam  para  a 

necessidade se superação de alguns dogmas jurídicos, dentre estes o da própria 

separação dos Poderes, como adverte Ovídio A. Baptista da Silva: “É claro que o 

primeiro baluarte do sistema a ser atingido pela quebra do dogma será a fantasia da 

‘separação dos poderes’ do Estado.” 10 

De  forma  intermediária,  surge  a 

possibilidade de manter  a  idéia  de separação,  mas com abrandamentos,  isto  é, 

admitindo-se  certa  interpenetração  entre  as  funções,  como  já  se  observa  na 

doutrina: 

Em nosso sentir,  todavia,  a separação de poderes pode existir,  sem ser 

absoluta. De fato, suas feições definitivas dependem de como venha a ser 

prevista  pelo  sistema  jurídico  positivo  de  um  país  e  não  deve 

necessariamente ter as feições que tinha, quando concebida pelos filósofos, 

9 FERRAZ, Anna Cândida da Cunha.  Conflito entre poderes.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1994, p. 14. Ver também: TAVARES, André Ramos.  Curso de Direito Constitucional. São Paulo: 
Saraiva, 2001, p. 776
10 SILVA, Ovídio A. Baptista da.  Processo e Ideologia:  o paradigma racionalista. Rio de Janeiro: 
Forense, 2004, p. 37.
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cujas  idéias  estavam  por  trás  do  movimento  revolucionário  na  França, 

notadamente Montesquieu.11 

Sérgio Gilberto Porto 12 também asseverou a 

relatividade  da  separação,  fortalecendo  a  compreensão  de  que  os  “poderes” 

exercem funções típicas (originárias) e atípicas (extraordinárias): 

Posta a questão nestes termos, emerge com clareza a circunstância de que 

nenhum dos Poderes de Estado exerce com absoluta  exclusividade sua 

função originária, eis que partilha, ainda que por exceção, suas funções com 

os demais poderes de Estado, gerando, pois, uma interpenetração que vai 

para além da simples harmonia. 

O  relaxamento  da  estanque  separação 

também foi sentida por Marcelo Lima Guerra: 13

Assim, por inspiração, sobretudo norte-americana, veio a ser adotada uma 

interpretação mais elástica do princípio da separação dos poderes segundo 

a qual o que se visa a preservar, como tal princípio, é a concentração total 

de  duas  ou  mais  funções  em  um  só  órgão,  permitindo-se  uma  certa 

distribuição dessas mesmas funções entre os três Poderes.

 Não se descura, porém, que na atualidade 

existe uma proeminência do Poder Judiciário 14, ou, ao menos, uma expectativa por 

soluções advindas dos órgãos jurisdicionais, haja vista as crises moral e política, 

para não trazer à baila outras tantas crises (ética, financeira etc).

     É bem esta a visão de Marcelo Lima Guerra: 15 

Com efeito, a submissão dos Poderes Legislativo e Executivo ao controle 

jurisdicional é a pedra de toque do nosso Estado constitucional, no qual vem 

11 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim e outros (coord.). Reforma do Judiciário. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2005, p. 380
12 PORTO, Sérgio Gilberto. A Crise de Eficiência no Processo: A necessária adequação processual à 
natureza do direito posto em causa, como pressuposto de efetividade. In: FUX, Luiz; NERY JÚNIOR, 
Nelson; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Processo e Constituição, p. 184
13 GUERRA, Marcelo Lima.  Direitos Fundamentais e a Proteção na Execução Civil.  São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 184.
14 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 776
15 GUERRA, Marcelo Lima. Op. Cit., p. 185
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consagrado,  inegavelmente,  o  sistema  de  “checks  and  balances”, 

incompatível com aquela versão rígida da separação dos poderes.

Se  é  verdade  que  os  fundamentos  legais 

devem nortear qualquer decisão judicial, ante o princípio da legalidade, não menos é 

verdadeiro que o juiz não é escravo da lei, ao contrário, avalia a conformação desta 

com a regra matriz constitucional.

No  dizer  de  Francesco  Carnelutti16,   isto 

equivale (...)

(...) a dizer que o juízo sobre a eficácia do fato jurídico implica um outro 

sobre a justiça da norma, e que o juiz é a um tempo, com maior ou menor 

consciência,  juiz  das partes e  juiz  do legislador.  Não  há nenhum jurista 

consciencioso que diariamente não dê por esta luta de supremacia entre o 

juiz  e  o  legislador,  que  vai  mergulhar  as  suas  raízes  profundas  na 

irredutibilidade do princípio ético a regras fixas, que na altura própria me 

esforcei por esclarecer. 

A função criadora do Judiciário sobreleva-se 

nos  dias  de  hoje,  principalmente  diante  do  Estado Demorático  de  Direito,  como 

sinaliza Ovídio A. Baptista da Silva: 17

Se  quisermos,  no  entanto,  constituir  o  Direito  como  instrumento 

democrático, será indispensável discutir com os alunos os casos práticos, 

colhidos na jurisprudência, mostrando-lhes a problematicidade essencial ao 

fenômeno jurídico, de modo que o Direito abandone o dogmatismo, com 

todas as falsificações da realidade que lhe são inerentes, para lançá-lo na 

dimensão  hermenêutica,  reconhecendo-lhe  a  natureza  da  ciência  da 

compreensão  e,  conseqüentemente,  a  legitimidade  da  criação 

jurisprudencial do Direito.

E diferente não poderia ser. A segurança da 

sociedade projeta suas raízes na  proteção outorgada pelo  Poder  Judiciário,  que 

16 CARNELUTTI,  Francesco.  Teoria Geral  do Direito.  Tradução de Antônio Carlos Ferreira,  São 
Paulo: Lejus, 1999, p. 545.
17 SILVA,  Ovídio  A.  Baptista.  Processo e  Ideologia:  o  Paradigma Racionalista.  Rio  de  Janeiro: 
Forense, 2004, p. 37

29



independentemente de ser órgão do próprio Estado, dele se abstrai para, inclusive, 

fazer justiça contra os atos estatais violadores dos direitos individuais e coletivos.

A  qualidade  das  palavras  de  Rui  Barbosa 

dão a tônica da relevância do papel do Judiciário: 

Sem uma justiça mais alta que as coroas dos reis e tão pura quanto as dos 

santos, esta forma de governo é a expressão mais anárquica da tirania das 

facções desenfreadas. Se a política não recuar diante desta casa sagrada, 

em torno da qual marulha furiosa desde o seu começo; se os governos não 

se compenetrarem de que na vossa independência consiste a sua maior 

força,  a  grande força do  princípio  da autoridade civil;  se  os homens de 

estado não se convencerem de que o que se passa aqui dentro é inviolável 

como os mistérios do culto,  se  os partidos não cessarem de considerar 

inocentes e impenetráveis sob o tênue véu dos artifícios políticos as suas 

conspirações contra a consciência judiciária, ai de nós, porque, em verdade 

vos digo, não haverá quem nos salve. 18

Aliás, já em Rousseau 19 lia-se idêntica idéia: 

O tribunado não é uma parte constitutiva da cidade e não deve participar do 

poder legislativo nem do executivo, mas por isso mesmo é o seu poder 

muito maior, porque não podendo fazer nada, pode tudo impedir. E mais 

sagrado e reverenciado como defensor das leis do que o príncipe que as 

executa e do que o soberano que as dita. 

As  decisões  produzidas  pelo  Poder 

Judiciário não deixam de ser uma forma de manter a integridade e a efetividade do 

material  produzido  pelo  Legislativo,  bem  como  um  controle  externo  dos  atos 

praticados  pelo  Poder  Executivo.  A  reiteração  destas  decisões  –  leia-se 

jurisprudência –, permitirá uma sociedade mais justa e harmônica. 

18 Rui Barbosa, citado por: NOGUEIRA, Rúben. O Advogado Rui Barbosa: Momentos culminantes 
de sua vida profissional. 4ª edição, Belo Horizonte: Nova Alvorada, 1996, p. 382.
19 ROUSSEAU, Jean-Jacques.  O Contrato Social.  Tradução de Antônio de P.  Machado, Rio de 
Janeiro: Tecnoprint, 1987, p. 163.
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Como  deixou  consignado  Washington  de 

Barros Monteiro 20, com supedâneo na doutrina estrangeira: 

Modernamente,  ela  constitui-se em verdadeira fonte  de vida jurídica.  Na 

frase  de  CAPITANT,  o  direito  jurisprudencial  vem completar,  enriquecer, 

modificar,  recobrir  de  nova  vegetação  o  direito  escrito  nos  textos 

legislativos.  Efetivamente,  como  adverte  ROSSI,  o  homem  caminha 

segundo sua fantasia e a lei claudica; o homem reclama e a lei é surda. É a 

jurisprudência que forçosamente segue o homem e o escuta sempre.

Tais  decisões  do  Poder  Judiciário,  sem 

maior  preciosismo  técnico-processual,  são  fruto  da  percepção  do  juiz  no  caso 

concreto  a  ele  encaminhado.  Falando  sobre  a  sentença,  Eduardo  J.  Couture  21 

acrescentou: 

Esta, originariamente, é algo que foi sentido e daí seu nome de sentença. 

Mas  esse  sentimento,  pela  razão  dada  anteriormente,  necessitou  ser 

registrado ou documentado. O que temos entre as mãos, pois, não é mais 

que o documento representativo (que apresenta de novo, dizíamos) daquilo 

que o juiz sentiu como direito.

Apesar  de  ser  um  sentimento  do  juiz, 

preocupa a multiplicação de “sentimentos”, a mercê de uma compreensão pessoal, 

valorizada  ao  bel-prazer  daquele  que  examina  a  lide  nas  diversas  instâncias 

hierárquicas. E aí vem a advertência de Montesquieu 22 à instabilidade dos julgados:

Mas, se os tribunais não devem ser fixos, devem-no os julgamentos. A tal 

ponto que não sejam estes jamais senão um texto preciso da lei. Fossem 

eles a opinião particular dos Juízes, e viver-se-ia na sociedade sem saber 

precisamente quais os compromisso assumidos. 

                  

Respeitada a independência técnica de cada 

juiz,  a  razoabilidade  nos  conduz  a  não  deixar  os  interesses  individuais  e  da 
20 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. Volume I, São Paulo: Saraiva, 1985, p. 
21
21 COUTURE, Eduardo J.  Introdução ao Estudo do Processo Civil.  Tradução de Mozart Victor 
Russomano, 3ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 49.
22 MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de. O Espírito das Leis. São Paulo: Saraiva, 1987, 
p. 168
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sociedade ao puro talante dos sentimentos de cada membro da magistratura. Se o 

balizamento  legal  é  premissa  comum  a  todas  as  decisões,  a  resposta  judicial, 

teoricamente falando, deveria ser exatamente a mesma, situação que não se verifica 

na prática por motivos de valoração pessoal diversa, além de fatores outros nem 

sempre ética e moralmente justificáveis. Isso ocorre porque o legislador faz o texto, 

mas não a norma; esta acaba sendo preparada pelo juiz no caso concreto por ele 

enfrentado.

                   A compreensão do papel  da jurisprudência 

na construção do direito é essencial para o estudo da súmula vinculante, não sendo 

também desprezível uma visão sobre os diversos sistemas jurídicos mundiais, ainda 

que  de  forma  sucinta.  Vale  dizer,  a  importância  da  jurisprudência,  o  produto 

elaborado pelo Poder Judiciário, deve ser entendido dentro dos sistemas jurídicos 

onde nasceram.

32



CAPÍTULO 2 - SISTEMAS JURÍDICOS  E JURISPRUDÊNCIA

Aquilo  que  o  juiz  “sente”,  a  sentença 

proferida,  não deve alterar-se,  quanto  ao seu conteúdo de justiça,  em razão do 

sistema jurídico no qual está inserido, pois, se assim fosse, não haveria espaço para 

a existência de múltiplos sistemas, posto que a justiça só se efetivaria num deles, 

sendo as  demais  decisões judiciais  injustas  pelo  só  motivo  de  advir  de  sistema 

errôneo e equivocado.

Não  devemos  esquecer  que,  segundo 

advertia Montesquieu, o centro do direito é a lei, sendo o processo mera extensão 

da lei dirigida ao caso específico. Já para a teoria oposta, 

o processo é o direito;  sem ele,  não existe a lex continuitatis,  órgão de 

articulação necessário para toda concepção pura do direito.  O direito  se 

revela  necessariamente  no  processo.  Sua  essência  é,  forçosamente, 

constitutiva, criando a articulação e a continuidade necessária do direito. 23

Despiciendo  dizer,  ainda  mais  nos  dias 

atuais,  que para qualquer teoria,  a lei  arvora-se como essencial  para a sanação 

segura das controvérsias suscitadas, cujo peso e intelecção específica da situação 

serão apurados pelos operadores do direito, dentro de cada processo judicial.

Realça-se a importância do processo porque 

jamais conseguiria o legislador, por mais talentoso, preparado e disposto que fosse, 

prever e disciplinar com segurança todas as ocorrências do mundo fenomênico, bem 

como  jamais  poderia  o  legislador  impedir  por  completo  condutas  violadoras  de 

direitos.  O dinamismo da vida reclama uma atuação menos abstrata e fria como 

registrado no direito positivo, reclama a atuação viva do ser humano, na pessoa do 

magistrado, uma solução concreta e para um caso específico.
23 COUTURE, Eduardo J.  Introdução ao Estudo do Processo Civil.  Tradução de Mozart Victor 
Russomano, 3ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 54.
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Bem  esta  é  a  lição  de  Cândido  Rangel 

Dinamarco: 24

Às  vezes,  porque  não  foram  previstas,  não  se  acham  incluídas  nas 

fattispecie legais e para elas nada está disposto; temos aí as lacunas da lei, 

para as quais a teoria jurídica oferece soluções aceitáveis. Outras vezes, o 

caso  concreto  apresenta  conotações  específicas  tão  discrepantes  dos 

standards presentes na mente do legislador,  que,  não-obstante um juízo 

puramente  dedutivo  pudesse  conduzir  a  reputá-lo  disciplinado  segundo 

certos cânones, uma valoração acurada desaconselha que isso seja feito.

                      O texto jurídico, isoladamente, não é auto-

suficiente,  não atingiria a finalidade prevista,  razão pela qual  completa indigitado 

autor:  “Daí  a  imperfeição  de  toda  ordem  jurídico-positiva,  a  ser  superada  pela 

atuação inteligente e ativa do juiz empenhado em fazer com que prevaleçam os 

verdadeiros princípios da ordem jurídica sobre o que aparentemente poderia resultar 

dos textos”. 25 

                      Ninguém discute  a  presença do  juiz  como 

parte central das soluções de controvérsias, mesmo que com ele se mescle uma 

feição mais religiosa ou de outras naturezas. Alguém precisa julgar, e o subjetivo 

(vontade de determinado juiz), sem sombra de dúvida, acaba prevalecendo sobre o 

objetivo (vontade do comando legal), muito embora os dois aspectos se completem. 

Correto  sustentar,  porém,  que  a  modificação  do  sistema  jurídico  implica  a 

transformação do peso das decisões judiciais,  muito  embora seja a distinção da 

justiça a finalidade geral de todos os sistemas.

                        No  mundo  ocidental  prevalecem  três 

grandes sistemas jurídicos: o romano-germânico, o anglo-americano e o socialista. 

Muito  embora  a  divisão  seja  tríplice,  o  derradeiro  sistema  (socialista)  acabou 

perdendo  seu  espaço,  justamente  pela  ruptura  das  bases  que  sustentavam  os 

24 DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova Era do Processo Civil. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 21
25 DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. Cit., p. 21
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países  socialistas,  simbolicamente  representada  pela  queda  do  Muro  de  Berlim. 

Djanira Maria Radamés de Sá 26 lecionou: 

Atualmente, com a derrocada do regime socialista nos diversos países do 

continente europeu, intensifica-se a dicotomia do direito ocidental, que já era 

marcante, entre os chamados sistemas de civil law, de tradição romanística, 

e de common law, de origem inglesa.

Para  se  ter  uma  visão  do  desdobramento 

destes dois ramos sistemáticos, RG - Romano-Germânico e CL – Common Law, no 

mundo atual, Silvio Nazareno Costa arremata: 27

A  primeira  composta  por  todos  aqueles  sistemas  baseados  no  Direito 

Romano  Clássico  ou  no  Direito  Tedesco,  abrangendo  algumas  das 

principais  ordens  jurídicas  internacionais.  Pertencem  a  essa  Família  os 

Direitos italiano, alemão, francês, japonês, espanhol, português, brasileiro, 

entre  muitos  outros.  Na  Família  CL,  encontram-se  os  sistemas  jurídicos 

inglês,  irlandês,  estadunidense,  canadense,  porto-riquenho  e,  de  modo 

geral, de todas as colônias ou ex-colônias desses países. 

Silvio  Nazareno  Costa  28,  ao  comentar  as 

famílias  do  Direito  também faz  menção  ao  sistema  comunista,  além  de  alinhar 

sistemas outros, até mesmo mais antigos que os do mundo ocidental: 

Conquanto não sejam objeto deste breve estudo, refiram-se ainda a Família 

de Direito comunista (abrangendo a China, Rússia e todos os países que 

formavam a extinta União Soviética, Cuba, etc.), e Famílias menores ou de 

menor  relevância  no  cenário  mundial,  como  a  hindu,  a  muçulmana,  a 

judaica e a africana. Lembrem-se, também, as ordens jurídicas paralelas, 

não  oficiais,  que,  ao  lado  ou  mesmo  contra  os  sistemas  jurídicos 

oficializados, regram a vida de milhões de pessoas à revelia do Estado.

Outros  estudos,  com  suporte  na  obra  de 

René David,  apontam a existência dos dois  sistemas supradescritos,  do sistema 
26 SÁ,  Djanira  Maria  Radamés.  Súmula  Vinculante:  Uma  análise  crítica  de  sua  adoção.  Belo 
Horizonte: Del Rey, 1996, p. 46
27 COSTA, Sílvio Nazareno. Súmula Vinculante e Reforma do Judiciário. Rio de Janeiro: Forense, 
2002, p. 7.
28 COSTA, Sílvio Nazareno. Op. Cit., p. 9
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socialista,  bem  como  da  “existência  de  outros  blocos  menores  que  constituem 

sistemas isolados, sendo certo que, neste sentido, pode-se falar do sistema jurídico 

muçulmano,  do  direito  indiano,  do  sistema  jurídico  do  Extremo-Oriente  e  dos 

sistemas jurídicos africanos.” 29

                     Todavia, dos sistemas existentes interessa-nos nesse estudo as duas 

grandes famílias: common law e civil law. 

2.1.  O SISTEMA DA COMMON LAW

O direito inglês, e por conseqüência histórica 

o  norte-americano,  é,  pelo  menos na sua fisionomia tradicional,  um “direito  feito 

pelos  juízes”.  Em princípio,  a  decisão de um juiz  vincula  os  demais  juízes,  que 

devem stare decisis, ou seja, “ser fiéis às decisões tomadas em outras sentenças”, 

não afastando, e cada vez em número mais elevado, a existência de leis (statutes 

law), que têm uma aplicação complementar e restritiva em ponto concretos do direito 

tradicional.

Sérgio  Gilberto  Porto  30,  com  suporte  em 

Guido Soares arremata que “stare decisis é o que sobrou da expressão latina stare 

decisis et non quieta movere; ao pé da letra: que as coisas permaneçam firmes e 

imodificadas, em razão das decisões judiciais”.  

A decisão judicial cria o direito, é sua fonte 

principal. A expressão latina “stare decisis et quieta non movere - Mantenha-se a 

decisão e não se perturbe o que foi  decidido,  bem representa o significado das 

decisões judiciais para o sistema da common law. 31 

29 TOSTES, Natacha Nascimento Gomes.  Judiciário e Segurança Jurídica:  A questão da Súmula 
Vinculante. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2004, p. 18
30 PORTO, Sérgio Gilberto. Sobre a common law, civil law e o precedente judicial. In: Marinoni, Luiz 
Guilherme (Coord.) Estudos de Direito Processual Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2005, p. 776
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Assim,  o  centro  de  todo  direito  inglês  é  a 

common law, ou direito comum do reino. Historicamente, surge em conseqüência da 

conquista normanda no ano de 1066, quando buscava-se um governo centralizado 

nas ilhas, onde vigoravam os costumes locais e algumas leis de âmbito geográfico 

limitado. Com o passar do tempo, os tribunais régios vão estendendo sua jurisdição, 

em detrimento dos tribunais locais, sob o argumento de que competia ao rei julgar as 

“causas de interesse do reino”,  causas estas que eram definidas pelo chanceler 

(espécie de Ministro da Justiça). Quem quisesse recorrer aos tribunais reais deveria 

pedir ao chanceler que lhe fornecesse um escrito (writ) que a isso o autorizasse. 

A  concessão  de  um  writ dependia  da 

avaliação do chanceler, com base numa lista predeterminada de casos, ampliada 

paulatinamente. Os tribunais régios aplicavam o costume geral e imemorial do reino, 

algo  que equivalia  ao  sentido  de  justiça  de  cada juiz,  o  que  tornava o  juiz  um 

elaborador do direito, até porque nem sempre os costumes existiam ou tinham o 

alcance e a forma compreendida pelo juiz.

Para sintetizar, precisas são as palavras de 

Rúben Nogueira: 32 

(...)  o  juiz  elabora o  Direito  (lei  não escrita)  na constante  sucessão das 

sentenças.  Lá,  o  precedente  judicial  –  ainda  que  solitário  –  forma  o 

elemento vivo, de que se nutre a Justiça. O aresto vale como a lei,  que 

muitas vezes ele supre. Claro que a norma positiva importa, mas não acima 

do precedente.  Interpretando-a e desenvolvendo-lhe todos os arcanos,  o 

Poder Judiciário constrói aquilo que nós chamamos res perpetuo similiter 

judicata (que está bem longe de exercer o mesmo poder obrigativo da lei 

escrita), ou o stare decises, conforme precisamente se denomina no direito 

anglo-americano a regra da força imperativa dos precedentes judiciais.

31 “Nessa alocução se encontra  a  pedra angular  do common law porque,  para o sistema anglo-
americano, o direito é enunciado e desenvolvido através de decisões judiciais.” In: SÁ, Djanira Maria 
Radamés. Sumula Vinculante: Análise Crítica de sua Adoção. Belo Horizonte: Del Rey, 1996, p. 61 

32 NOGUEIRA, Rúben. O Advogado Rui Barbosa: Momentos culminantes de sua vida profissional. 
4ª edição, Belo Horizonte: Nova Alvorada, 1996, p. 320. 
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Nesse sistema, não é demais concluir que a 

jurisprudência exerce hegemonia invencível, ela é a mais importante fonte do Direito, 

regula o  caso  sub judice e,  ainda,  todos os  demais  que sobrevierem.  É esta  a 

sintetizada lição de Sérgio Gilberto Porto: 33

A coisa julgada, portanto, nos países da common law representa, sob uma 

perspectiva mais ampla, os efeitos de uma decisão judicial sobre todos os 

litígios  subseqüentes,  não  apenas  como  referência,  mas  como  força  de 

fonte do direito apta a regular o novo caso concreto.

                       O  sistema inglês  manteve  uma certa 

imunidade  à  racionalização dos  Estados  modernos,  guardando  traços  medievais 

dentro  de  uma  “constituição”  politicamente  “mista”  e  formalmente  estranha  ao 

modelo das constituições escritas contemporâneas, o que fortaleceu a conservação 

de um relacionamento com os costumes.  Na Inglaterra,  vários textos legislativos 

produzidos  em  épocas  diversas,  foram  mantidos,  isto  é,  não  revogados  por 

disposição expressa, e, passo a passo acabaram sendo completados em sua função 

jurídica por praxes e usos nunca traduzidos em lei.

                       Grande parte do direito inglês, portanto, foi 

criado não por disposições legislativas, mas por decisões judiciais, encontráveis nos 

repertórios dos casos decididos. O magistrado inglês, ao julgar, procura a solução 

jurídica  das  espécies  que  lhe  são  submetidas  exclusivamente  no  estudo  e  na 

combinação dos precedentes (nos casos já julgados), sem que lhe seja permitido 

indagar ou discutir a legitimidade ou o fundamento real destes, se são ou não são a 

expressão de imemoriais costumes anteriores. 

                       O sistema se caracteriza por ser um direito 

consuetudinário,  jurisprudencial  por  excelência,  baseado  nas  espécies  resolvidas 

pelas Cortes de Justiça – case law –, bem como por ser um direito não escrito.

                      Nas nações saxônicas, 

33 PORTO,  Sérgio  Gilberto.  Common  Law,  Civil  Law e  Precedente  Judicial.  In:  Marinoni,  Luiz 
Guilherme (coord.) Estudos de Direito Processual Civil, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2005, p. 774.
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reina o senso jurídico, a justiça está no temperamento da raça, os códigos, 

na  sua  maior  parte,  são  obra  das  sentenças,  a  judge-made  law  dos 

Tribunais  corre  paralela,  até  certa  altura,  com os atos do Parlamento,  a 

magistratura tem no desenvolvimento do Direito Privado, na evolução das 

instituições civis, na expansão ou redução das garantias da liberdade um 

imensa função quase legislativa. 34

Nestes  sistemas,  portanto,  o  núcleo  da 

decisão emitida em determinado caso estabelece um precedente judicial capaz de 

influenciar  todas  as  decisões  futuras,  obivamente  se  mantidos  os  mesmos 

balizamentos fáticos da situação anterior. Esse conteúdo vai se firmando passo a 

passo e o “alcance deste somente pode ser depreendido aos poucos, depois de 

decisões posteriores. O precedente então nasce como uma regra de um caso e, em 

seguida,  terá  ou  não  o  destino  de  tornar-se  a  regra  de  uma  série  de  casos 

análogos.” 35

2.2.  O SISTEMA DA CIVIL LAW

O sistema românico ou romano-germânico, é 

o resultado da evolução do direito romano clássico, constituída pela reelaboração 

medieval e moderna do Corpus Iuris Civilis, ou seja, não apenas o direito romano 

puro, mas a inserção de elementos provenientes de outras fontes, principalmente o 

direito  germânico.  O  sistema românico  é  específico  da  Europa  continental,  mas 

estendeu-se a muitos outros países não europeus, tais como os latino-americanos e 

asiáticos. 

Nesse  sistema,  o  jurista  procede 

confrontando  o  estudo  de  um  caso  específico  com  as  normas  positivadas, 

principalmente aquelas já codificadas. São sistemas que privilegiam o “direito dos 

códigos”.  O  jurista  se  esforçará  para  encontrar  a  solução  no  texto  escrito;  não 

encontrando, buscará no ordenamento jurídico qualquer lei que sirva de base a um 

34 Rui Barbosa, citado em: NOGUEIRA, Rúben. O Advogado Rui Barbosa: Momentos Culminantes 
de sua vida profissional. 4ª edição, Belo Horizonte: Nova Alvorada, 1996, p. 384
35 TUCCI, José Rogério Cruz e.  Precedente Judicial como fonte do direito.  São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2004, p. 11.
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raciocínio capaz de sustentar uma solução lógica e coerente, fundamentada ainda 

que indiretamente na lei. 

Com  lastro  nas  idéias  iluministas,  tais 

sistemas ganharam peso ao permitir maior segurança, principalmente por ser menos 

abstrato, ante a codificação dos entendimentos. O julgador, qualquer que seja ele, 

estaria limitado por parâmetros bem objetivos, sem espaço para criações pessoais: 

Com  uma  legislação  clara,  completa  e 

coerente, não resta espaço para que o juiz crie direito,  ou, em poucas palavras, 

legisle.  Nesse sentido,  ainda que fosse possível  admitir  alguma interpretação na 

aplicação do direito pelo juiz, esta deveria ser feita de modo automático, sem que o 

juiz pudesse analisar profundamente as questões envolvidas no litígio e chegar a 

uma conclusão totalmente surpreendente. 36 

No  aludido  sistema,  a  fonte  principal  do 

direito é a lei, uma norma criada pelo Estado-legislador, e o trabalho do operador do 

direito cinge-se à interpretação da lei ou, em poucos casos, diante da lacuna desta, 

à sua integração pelos critérios da analogia, dos costumes e dos princípios gerais do 

direito. 37 Percebe-se que a jurisprudência não está inserida no rol dos elementos de 

integração das lacunas da lei.

A lei, portanto, é a única fonte do direito, por 

decorrer da soberania do povo, via parlamento. Luiz Sérgio Fernandes de Souza 

reforça: “Somente ao Poder Legislativo, dentre o Executivo e o Judiciário, é dada a 

incumbência de criar normas jurídicas, porquanto representa a vontade popular, pois 

é certo que seus integrantes são, inclusive, eleitos pelo povo.” 38

Com  as  leis  escritas,  afastam-se  as 

abstrações e inseguranças associadas à emoção do julgador, ou, quiçá mesmo, à 

outras forças de convencimento ilícitas e menos nobres. Concebe-se o direito escrito 
36 SILVA,  Jaqueline  Mielke.  O  Direito  Processual  Civil  como  instrumento  de  realização  de 
direitos. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2005, p. 250
37 art. 4º da LICC e art. 126 do CPC
38 SOUZA,  Luiz  Sergio  Fernandes.  O Papel  da  Ideologia no Preenchimento das Lacunas no 
Direito. 2ª edição revisada e atualizada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 60.
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como “verdadeira expressão de segurança e certeza, valores altamente estimados 

pela cultura liberal-racionalista. Nela, o direito concebido com verdadeiro sistema, 

revela um corpo de normas cuja interpretação se esgota em si mesma, sob o dogma 

da razão.” 39

Estes  sistemas  jurídicos  lastreiam-se  em 

fórmulas  ou  axiomas  gerais,  os  quais  serão  aplicados  aos  casos  concretos 

submetidos ao crivo do julgador, que deverá empreender singela adequação fático-

jurídica.  Nas  palavras  de  Silvio  Nazareno  Costa40,  não  deixa  de  ser,  então,  um 

“sistema axiomático”, na medida em que o sistema é estruturado (..)

(...) sobre a normatização preventiva, exemplar e educativa, que busca, na 

generalidade  de  suas  determinações,  o  enquadramento  de  um  grande 

campo de ações ainda não ocorridas num determinado paradigma aceitável 

ou recomendado. De certa maneira, pode-se dizer que o sistema volta-se 

para o futuro, já que é vedada a retroação das suas normas. 

É de supina relevância,  contudo,  que a lei 

seja  elaborada  com  o  maior  cuidado  possível,  atento  o  legislador  para  a  real 

necessidade da sociedade que reclama a emissão de referidos comandos. Dito de 

outra forma, 

(...) a lei não deve ficar numa esfera puramente normativa, não pode ser 

apenas lei  de arbitragem, pois precisa influir  na realidade social.  E se a 

Constituição se abre para as transformações políticas, econômicas e sociais 

que a sociedade requer, a lei elevar-se-á de importância, na medida em que 

se  caracteriza  como  desdobramento  necessário  do  conteúdo  da 

Constituição. 41

Assim, contrariamente ao sistema jurídico da 

common law, os sistemas de origem romana, baseiam-se na lei escrita, tendo no 

Estado legislante  e  administrador  o  cerne de toda a  vida jurídica.  Dito  de  outra 

39 SOUZA, Luiz Sergio Fernandes. Op. Cit., p. 59
40 COSTA, Silvio Nazareno. Súmula Vinculante e Reforma do Judiciário. Rio de Janeiro: Forense, 
2002, p. 7
41 SILVA, José Afonso da.  Processual Constitucional de Formação das Leis.  2ª.  Edição,  São 
Paulo: Malheiros, 2006, p. 31
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forma, o sistema da  common law contrasta de modo flagrante com o sistema de 

base  romanística  (civil  law),  em razão da  diversidade das  fontes  do  direito  que 

informam  os  dois  sistemas  e  dos  métodos  de  trabalho  dos  juristas  e  dos 

magistrados.

Não se descura, porém, que no sistema da 

civil law a jurisprudência também está presente, servindo como instrumento não de 

base mas de maleabilidade dos casos submetidos ao crivo judicial.  A propósito, 

leciona Djanira Maria Radamés de Sá: 42 “Para os países de tradição romanista, a lei 

é  o  alicerce  do  sistema,  o  elemento  que  lhe  fornece  segurança  e  estabilidade, 

enquanto a jurisprudência é o instrumento de flexibilização.” 

A  despeito  de  a  lei  ser  considerada  fonte 

formal primária, sobre a égide da qual nascem as diversas obrigações, certo é que 

(...) as obrigações podem ainda resultar de outras fontes (o contrato, o ato 

ilícito, a disposição unilateral de vontade), embora, bem vistas as coisas, 

tudo pareça em última análise reduzir-se à lei, como pano de fundo, já que 

nesta  é  que  se  estabelecem  os  parâmetros  configuradores  daqueles 

eventos jurígenos. 43

O natural do sistema é o balizamento legal, o 

que delega tipicidade ao sistema. A jurisprudência ingressa como forma secundária 

e atípica, como descreve Silvio Nazareno Costa: 44

De  certa  forma,  trata-se  de  uma  atipicidade,  uma  vez  que  o  sistema 

romano-germânico  encontra-se  estruturado  em torno  da  vontade  legal  e 

erige  a  lei  à  condição  de  principal  parâmetro  sistêmico.  Estruturalmente 

secundarizada,  mantida  na  condição  de  fonte  subsidiária  de  Direito,  a 

jurisprudência  tem,  no  entanto,  ocupado   maiores  espaços  e  ganhado 

crescente autoridade oficial.

42 SÁ, Djanira Maria Radamés de. Súmula Vinculante: Análise crítica de sua adoção. Belo Horizonte: 
Del Rey, 1996, 48.
43 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Súmula vinculante e a EC n. 45/2004. In:  WAMBIER, Teresa 
Arruda Alvim e outros (Coord). Reforma do Judiciário: Primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 
45/2004. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p.685
44 COSTA, Sílvio Nazareno. Súmula Vinculante e Reforma do Judiciário. Rio de Janeiro: Forense, 
2002, p. 17
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Dadas  as  peculiaridades  da  civil  law,  é 

notório que o Poder Judiciário fica limitado em uma atuação mais ativa e incisiva na 

vida  política  do  país;  cabe  ao  Executivo  determinar  as  políticas  públicas.  Maria 

Sylvia Zanella Di Pietro compara o sistema brasileiro ao norte-americano:

Pode-se  dizer  que  no  direito  brasileiro  as  funções  políticas  repartem-se 

entre Executivo e Legislativo, com acentuada predominância do primeiro. Ao 

contrário dos Estados Unidos, onde o Poder Judiciário desempenha papel 

de relevo nessa área, chegando-se a falar, em determinada época de sua 

evolução,  em  governo de  juízes,  no  Brasil  a  sua  atuação  restringe-se, 

quase  exclusivamente,  à  atividade  jurisdicional,  sem  grande  poder  de 

influência nas decisões políticas do Governo. 45

Logo, o componente histórico de criação de 

cada país é essencial para entender o direito. Pode-se dizer, que o próprio estudo 

do Direito esbarra na formação e vida profissional de cada doutrinador. Cada um é 

levado a analisar  o  Direito de acordo com as idéias e experiências amealhadas 

durante anos, após erros e acertos pessoais, os quais são lançados sobre as obras 

doutrinárias escritas:

Esta é uma das tantas distinções marcantes entre o common law e o direito 

continental europeu, herdeiro do direito romano-cristão. John H. Merryman 

lembra  que  os  grandes  doutrinadores  do  common  law são  em  geral 

magistrados,  ao  passo  que,  no  sistema  continental  europeu,  a  doutrina 

basicamente  obra  de  teóricos  e  professores  universitários.  Esta 

peculiaridade do chamado sistema de direito escrito, ou civil law, decorre de 

um  importante  conjunto  de  pressupostos  culturais,  dentre  os  quais  se 

destacam a formação do Estado na Europa, que se plasmou através da 

doutrina  da  “separação  dos  poderes”,  com  a  substituição  dos  direitos 

costumeiros medievais pelo direito produzido excluisavamente pelo Estado, 

inicilamente pelos monarcas, depois pelo Poder Legislativo. 46

45 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 17ª edição, São Paulo: Atlas, 2004, p. 58
46 SILVA,  Ovídio  A.  Baptista.  Processo  e  Ideologia:  O  paradigma  racionalista.  Rio  de  Janeiro: 
Forense, 2004, p. 35.

43



Por  derradeiro,  é  com lastro  em Jaqueline 

Mielke Silva  47 que podem ser apresentados traços mais marcantes do sistema da 

civil law:

- o juiz não é um criador do direito, pois esta atividade é reservada, única e 

exclusivamente, ao legislador;

- um juiz não pode ser um ativista; cabe a ele dizer a lei que lhe é posta, o 

que nos remete a outra expressão conhecida “dá-me o ... e eu te darei o 

direito”;

- o direito é concebível de uma maneira estritamente legalista, sem que a 

cultura,  os  valores,  os  fatores  econômicos,  éticos  e  sociais  tivessem 

qualquer interferência. 

Diante de tais características é que devem 

ser verificados os reflexos trazidos pela inovação da súmula vinculante.

2.3.  A FORÇA DA JURISPRUDÊNCIA

Afora estes dois grandes sistemas jurídicos, 

a literatura especializada aponta para outros como o socialista, o muçulmano etc, os 

quais não sofrerão comentários por ser de pouca valia ao fim aqui buscado.

 

Logo,  em  que  pese  essa  clássica 

esquematização em dois grandes blocos, em famílias jurídicas, na atualidade o que 

se verifica é a interpenetração das,  até então,  diferenças de cada sistema; uma 

verdadeira globalização também do direito, algo a nosso ver salutar, haja vista que 

tudo aquilo  que puder melhorar a  distribuição da Justiça merece aceitação,  sem 

qualquer apego sentimental às amarras do mero tradicionalismo.

47 SILVA,  Jaqueline  Mielke.  O  Direito  Processual  Civil  como  instrumento  de  realização  de 
direitos. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2005, p. 250
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De forma mais abalizada, vem socorrer-nos 

a lição de Cândido Rangel Dinamarco: 48

Mas a  própria  idéia  de  agrupar  o  direito  em família,  conforme proposto 

naquela doutrina, já vem sendo posta em dúvida pelos juristas modernos, 

especialmente pelos processualistas. Esse ceticismo tem sido gerado pela 

observação  das  grandes  e  disseminadas  diferenças  existentes  entre  os 

sistemas processuais – mesmo no âmbito de regiões culturalmente mais ou 

menos homogêneas, como a América Latina. 

A  globalização  é  fenômeno  atual  e 

abrangente. Atinge não apenas a economia mundial, mas todas as áreas humanas. 

Obviamente, o direito não poderia ficar imune. Plugados os Estados pela internet e 

demais meios de comunicação em massa, sofreu o direito os naturais efeitos.

     Bem esta é a visão de Sérgio Gilberto Porto: 49

Isto  decorre  de vários fatores e  dentre  esses,  máxima vênia,  inclui-se a 

facilidade  de  acessos  a  outras  culturas,  via  globalização,  ou  seja,  a 

facilidade  de  comunicação  possibilitou  o  diálogo  entre  famílias  jurídicas 

distintas  e,  por  decorrência,  intensificou  aquilo  que  denominamos 

commonlawlização do direito nacional, pois conseqüência das experiências 

colhidas junto à common law. 

Também  não  seria  absurdo  falar-se  numa 

“civil-lawlização”  do  direito,  ante  a  presença  cada  vez  mais  forte  das  leis  na 

sistemática da common law; ou até mesmo num novo sistema híbrido, escolha que 

estaria centrada no ângulo de visão de cada estudioso. 50

48 DINAMARCO,  Cândido  Rangel.  Instituições  de  Direito  Processual.  Volume  I,  São  Paulo: 
Malheiros, 2001, p. 172.
49 PORTO, Sérgio Gilberto. Sobre a common law, civil law e o precedente judicial. In: MARINONI, Luiz 
Guilheme (coord.)  Estudos de Direito Processual Civil.  São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2005, p. 774.
50 “Constata-se, agora, um movimento de aproximação (ou reaproximação) entre os sistemas dessas 
duas grandes Famílias, encontrando-se em cada uma delas a presença crescente de peculiaridades 
da outra.” (COSTA, Sílvio Nazareno. Súmula Vinculante e a Reforma do Judiciário. Rio de Janeiro: 
Forense, 2002, p. 11.
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Entretanto, é incontroverso que qualquer que 

seja  o  sistema jurídico  adotado,  o  trabalho  produzido  pelos  juízes  emana como 

essencial  para  a  manutenção  da  vida  em  sociedade.  Piero  Calamandrei  51 

vislumbrou esta questão ao aduzir: 

Enquanto ninguém o perturba ou o vilia,  o direito  rodeia-nos,  invisível  e 

impalpável,  como o ar que respiramos, insuspeitado como a saúde, cujo 

preço apenas conhecemos quando se perde.  Mas quando o direito está 

ameaçado e oprimido, desce do mundo astral, onde descansara no estado 

de hipótese, e espalha-se pelo mundo dos sentidos. Encarna-se, então no 

juiz  e  torna-se  a  expressão  concreta  de  uma  vontade  operante  por 

intermédio de palavras. O juiz é o direito tornado homem. Na vida prática, só 

desse homem posso esperar  a proteção prometida pela lei  sob a forma 

abstrata. Só se esse homem souber pronunciar a meu favor a palavra da 

justiça, poderei certificar-me de que o direito não é uma sobra vã. 

A frieza da lei contrasta com a quentura da 

vida social.  A lei  precisa ser  compreendida dentro  do contexto que reclama sua 

aplicação. A observância estrita dos ditames legais pelos membros da sociedade, 

tornaria  desnecessária  a  figura  do  juiz,  já  ressalvada  a  premissa  inatingível  do 

legislador regrar todas as condutas humanas possíveis. Mas a tridimensionalidade 

do direito (fato-valor-norma) torna-o, em grande medida, não tão certo e delimitado 

como em tese deveria ser.

A dificuldade de escolher a melhor decisão, 

a  mais  justa,  aquela  que efeitos mais  benéficos trará à sociedade,  faz  parte  do 

hercúleo  trabalho  da  magistratura,  função  jurisdicional  da  qual  o  juiz  não  pode 

renunciar; o monopólio da jurisdição o impele à dura tarefa, e dela provém o bem e o 

mal do jurisdicionado, segundo o comando normativo nascido com o processo.

É de Francesco Carnelutti 52 a lição: 

51 CALAMANDREI, Piero.  Eles, os juízes, vistos por nós, os advogados.  Tradução de Ary dos 
Santos, 6ª edição, São Paulo: Martins Fontes, p. 30.
52 CARNELUTTI,  Francesco.  Como se  faz  um processo.  Tradução Hebe Caletti  Marenco,  São 
Paulo: Minelli, 2002, p. 95.
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Decidir  quer  dizer,  exatamente,  cortar  pelo  meio.  Por  difícil  que  seja 

encontrar a faca que separe a razão da sem razão, o juiz tem de empregá-

la. Houve um tempo em que se admitia que o juiz pudesse dizer: Non liquet 

[Não o vejo claramente]. Mas o Estado moderno não pode permitir que ele 

não  administre  justiça:  a  necessidade  de  justiça  –  se  diz  –  deve  ser 

satisfeita em todo o caso. ... A decisão é uma declaração de vontade do juiz, 

não apenas do juízo. Aqui convém lembrar a diferença já mostrada entre a 

decisão do juiz e a do consultor; esta última é exatamente uma declaração 

de ciência; aquela é uma declaração de vontade. O juiz não apenas julga, 

mas manda, expressa sua opinião e quer que ela seja seguida. 

2.3.1.  CONCEITO DE JURISPRUDÊNCIA

Indigitada  produção  jurisdicional, 

monocrática  ou  colegiada,  ora  ocorre  em caso  único,  ora  em sucessivos  casos 

semelhantes.  A  expressão  “jurisprudência”  alinha-se  com  a  derradeira  idéia,  a 

reiteração de decisões idênticas.

A  origem  etimológica  da  expressão 

jurisprudência  remete  à  junção de  iuris e  prudentia,  significando o  conjunto  das 

manifestações  dos  jurisconsultos  (prudentes)  diante  das  questões  a  eles 

submetidas.

Por  sua  vez,  jurisprudente  passa  a  ser 

aquele que é conhecedor do direito (do latim  iuris prudens). O termo  prudens, de 

prudentia, procura traduzir o grego phrônesis, cuja conotação é o conhecimento por 

experiência,  conhecimento  de  vida,  conhecimento  do  concreto,  mediante  o  trato 

direto com as coisas, a sabedoria prática. 53

A essência da palavra jurisprudência aponta, 

portanto, para uma “virtude desenvolvida em um conjunto de conhecimentos teóricos 

53 ENCICLOPÉDIA SARAIVA DO DIREITO. Vol. 47, p. 203
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e práticos com o fim de descobrir cientificamente o justo e realizá-lo num meio social 

dado”. 54  

A  decisão  isolada  não  é  jurisprudência. 

Convém aplicar a expressão jurisprudência ao “conjunto de decisões dos tribunais, 

ou uma série de decisões similares sobre uma mesma matéria.  A jurisprudência 

nunca é constituída de um único julgado, mas de uma pluralidade de decisões”. 55 

Aliás,  de  há  muito  advertia  Carlos 

Maximiliano: 56

Para  evitar  confusões,  sempre  prejudiciais  no  terreno  científico,  parece 

preferível  só  chamar  jurisprudência  ao  uniforme  e  constante 

pronunciamento sobre uma questão de Direito,  da parte dos tribunais;  e 

simples  precedentes,  às  deliberações  das  câmaras  legislativas  e  às 

decisões isoladas dos magistrados.

Como  qualquer  ato  humano,  as  decisões 

judiciais são questionadas, pois dificilmente o perdedor encontrará nela feições de 

justiça. Bem podem as decisões pecar pelo equívoco da conclusão, por mais que o 

juiz se esforce para “dar a cada um o que é seu”. É racional sustentar que uma série 

de decisões iguais  reforça  o  entendimento ali  esposado;  várias  decisões pesam 

mais  do  que  uma  isolada,  assim  como  a  decisão  colegiada  tende  a  ser  mais 

convencedora do que a monocrática. 

Adverte-se,  porém,  que  nas  ciências 

humanas nem tudo pode ser tratado com absoluta certeza,  podendo localizar-se 

mais justiça na decisão isolada do que na multidão de decisões reconhecida como 

jurisprudência.  A propósito,  sustenta Laércio  Becker:  57 “Entretanto,  nada garante 

que, em determinado assunto, uma jurisprudência firmada seja menos desastrosa 

54 PEREIRA, Aloysio Ferraz. O Direito como Ciência. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1980, p. 25
55  VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Parte Geral. 3ª edição, São Paulo: Atlas, 2003, p. 46
56 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 
187
57 BECKER, Laércio. Duplo Grau: a retórica de um dogma. In: MARINONI, Luiz Guilherme (Coord.). 
Estudos de direito processual civil – homenagem ao Professor Egas Dirceu Moniz de Aragão. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 147
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que um julgado isolado.”  Todavia, a prudência e a experiência realçou o papel da 

jurisprudência,  valendo  o  provérbio  bíblico:  “Na  multidão  de  conselheiros  há 

segurança” (Provérbios 11:14), conforme já advertira o registro bíblico de Salomão.

2.3.2 JURISPRUDÊNCIA COMO FONTE DO DIREITO

Por outro lado, muito já se discutiu, e ainda 

se discute, sobre a feição ou não da jurisprudência como fonte do direito.

É inarredável ser a lei fonte do direito, quiçá 

mesmo  sua  principal  produtora,  em  especial  no  sistema  da  civil  law,  mas  a 

jurisprudência reclama cada vez mais seu espaço na arte de produzir o direito, com 

nítida diferença de forma, mas seguindo igual norte: a distribuição da justiça.

Para  Francesco  Carnelutti58,  legislação  e 

jurisdição criam o direito: 

a  diferença  de  estrutura,  assim  delineada,  entre  legislação  e  jurisdição, 

avantajou-se  à  diferença  de  função,  e  daqui  que  legislação  e  jurisdição 

venham a ser, mais que duas modalidades por meio das quais o Estado 

produz direito diferente, duas modalidades diferentes de produzir direito.

Se partirmos da premissa que o juiz apenas 

e  tão-somente  aplica  a  lei,  diz  o  que  a  lei  diria  naquele  caso  específico,  a 

jurisprudência não seria fonte, origem do direito, seria mera explanação fática da lei 

abstrata,  nada  criaria.  Não  haveria,  por  assim  dizer,  o  equilíbrio  entre  os  três 

“Poderes do Estado”; instalar-se-ia a subserviência do Judiciário ao Legislativo, e 

não a harmônica inter-relação entre eles.

58 CARNELUTTI, Francesco.  Teoria Geral  do Direito.  Tradução de Antônio Carlos Ferreira,  São 
Paulo: Lejus, 1999, p. 148.
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Contudo, cada vez mais a vida tem exigido 

do juiz um agir mais efetivo, nem sempre localizável no texto legal. Por tais razões, 

fugindo de um idealismo sem sentido prático é que José Maria Tesheiner 59 registrou: 

De nossa parte, entendemos que o direito é o que é, não algo que deveria 

ser.  É com esta  visão de realidade que admitimos ser  a  jurisprudência, 

também ela, fonte do direito, ao lado da lei e do direito consuetudinário. (...) 

Num sistema ideal, o juiz aplicaria sempre a lei que incidiu. Mas quem diz 

que vivemos num mundo ideal? 

A força criadora da jurisprudência afirma-se 

na  necessidade  de  interpretação  do  texto  legal.  À  medida  que  o  juiz  vai  se 

deparando  com  as  questões  da  vida  postas  no  processo,  surge  o  trabalho 

interpretativo. A incoerência do texto com o ideal de justiça faz com o que o juiz crie, 

por meio da conjugação de outros textos legais e princípios de direito, um comando 

específico, às vezes, bem distante do que concluiria aquele que preso ficasse ao 

primeiro e isolado dispositivo. 

Sobre  a  criação  do  direito,  a  partir  da 

interpretação judicial, socorre-nos Miguel Reale: 60

É inegável que, se o Judiciário considera de ordem pública uma norma legal 

antes  tida  na  conta  de  regra  dispositiva,  ou  vice-versa,  verifica-se  uma 

alteração  substancial  na  dimensão típica  do preceito,  o  qual  adquire  ou 

perde força cogente. Se uma regra é, no fundo, a sua interpretação, isto é, 

aquilo que se diz ser o seu significado, não há como negar à Jurisprudência 

a  categoria  de  fonte  do  Direito,  visto  como  ao  juiz  é  dado  armar  de 

obrigatoriedade aquilo que declara ser ‘de direito’ no caso concreto.

Assim,  pensamos  não  haver  razões  para 

não reconhecer a jurisprudência como fonte do direito. Pensar de forma contrária, 

isto  é,  “a  negação,  à jurisprudência,  do caráter  de fonte do direito  tem evidente 

59 TESHEINER, José Maria. Eficácia da Sentença e Coisa Julgada no Processo Civil. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2002, p. 176.
60 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27ª edição, São Paulo: Saraiva, 2003, p. 169
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cunho ideológico. Nega-se a produção de direito pelos tribunais, a fim de que eles 

não sejam tentados a produzi-lo.” 61

Distanciando-nos  da  controvérsia,  resta 

inatacável que as decisões do juiz, os precedentes jurisdicionais afirmam-se como 

elemento essencial para a manutenção pacífica da vida social. De Miguel Reale  62 

extraímos a lapidar lição: 

Criando ou não Direito novo, com base nas normas vigentes, o certo é que 

a jurisdição é uma das forças determinantes da experiência jurídica, tendo 

razão Tullio Ascarelli quando afirma que, se os precedentes jurisprudenciais 

não  exercem,  nos  países  de  tradição  romanística,  o  papel  por  eles 

desempenhado na experiência do common law, nem por isso é secundária 

a sua importância. Pode mesmo dizer-se que o seu alcance aumenta dia a 

dia, como decorrência da pletora legislativa e pela necessidade de ajustar 

as normas legais cada vez mais genéricas ou tipológicas, como modelos 

normativos abertos (standards) às peculiaridades das relações sociais.

A completude sistemática é alcançada com o 

trabalho do juiz, o “texto legal” adquire feição de “norma” e agita o mundo jurídico. 

Se a lei delimita a atuação do juiz, não lhe retira uma margem de discricionariedade, 

ainda que muito reduzida, ou seja, não lhe acorrenta de forma a torná-lo imóvel. 

Eduardo Couture 63, com maestria, deixou assente: 

O juiz é um homem que se move dentro do direito como o prisioneiro dentro 

de seu cárcere. Tem liberdade para mover-se e nisso atua sua vontade; o 

direito,  entretanto,  lhe  fixa  limites  muito  estreitos,  que  não  podem  ser 

ultrapassados. O importante, o grave, o verdadeiramente transcendental do 

direito não está no cárcere, isto é, nos limites, mas no próprio homem. A 

Suprema Corte dos Estados Unidos da América do Norte, em uma de suas 

máximas lapidares, disse que ‘a Constituição é aquilo que os juízes dizem 

que ela é’. Essa máxima contém o excesso de todas as teorias voluntaristas 

do direito. Não se lhe pode negar, contudo, profundo conteúdo de realidade 

vital.

61 TESHEINER, José Maria.  Eficácia da sentença e cois julgada no processo civil.  São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2002, 179.
62 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27ª edição, São Paulo: Saraiva, 2003, p. 168
63 COUTURE, Eduardo J.  Introdução ao Estudo do Processo Civil.  Tradução de Mozart Victor 
Russomano, 3ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 58
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Há  mais  risco  num  juiz  estático,  que  não 

inova, do que num juiz dinâmico, que modifica a vida com seu ato.  É mais fácil 

recorrer de uma decisão liminar que concede a tutela antecipada do que aquela que 

sustenta não estarem presentes os pressupostos legais. De modo que conseguirá 

fazer diferença o juiz atento ao que realmente está embutido no jogo processual, 

vale dizer, aquele que reconhece as emoções e sentimentos da vida das partes, 

muito mais que um simples pedido do autor e um simples impedimento oposto pelo 

réu. 

Enxergar a vida dentro  do processo não é 

tão  simples  como  parece.  Os  bancos  acadêmicos  privilegiam a  forma  e  não  a 

essência, os concursos públicos jurídicos também. Carnelutti  64, antes de externar 

suas lições quis fazer esta ressalva, quis trazer à lume o que realmente importa no 

processo, quis realçar os corações que pulsam no bojo dos autos: 

Os  especialistas  no  processo,  juízes  e  defensores,  sabem  que  as 

experiências  mais  sangrentas  são  exatamente  aquelas  em que  entre  si 

lutam os descendentes de um tronco comum. Tudo isso quis lhes dizer à 

guisa  de  introdução  aos  nossos  colóquios,  a  fim  de  que  se  tornem 

conscientes de que o argumento deles não é tanto a lei quanto a vida em 

um de seus mais doentes e perigosos aspectos; as leis não são mais do 

que  instrumentos,  pobres  e  inadequados,  quase  sempre,  para  tratar  de 

dominar  os homens quando estes,  arrastados por  seus interesses e por 

suas  paixões,  ao  invés  de  se  abraçarem  como  irmãos,  tratam  de 

despedaçar uns aos outros como lobos. O estudo de tais meios em si pode 

parecer árido e abstrato; mas quis fazer-lhes ver sempre sobre o fundo do 

quadro  essa  inquieta  e  doente  humanidade  que  nossos  esforços, 

freqüentemente, demasiadamente em vão, tratam de remediar. 65

Logo,  ainda  que  a  sentença  deva  ter  por 

supedâneo a lei, ambas possuem vozes relativamente independentes nessa tarefa 
64 CARNELUTTI,  Francesco.  Como se  faz  um Processo.  Tradução Hebe Caletti  Marenco,  São 
Paulo: Minelli, 2002, p. 14
65 “As faculdades de Direito, em que dominava a mediocridade dos lentes, infecundos na produção 
jurídica, porém férteis literatos, especialmente poetas de má qualidade, esmeravam-se em produzir 
profissionais mais interessados no estudo dos grandes sistemas abstratos, do que na desprezível 
atividade forense.” In: SILVA, Ovídio A. Baptista.  Processo e Ideologia:  O paradigma racionalista. 
Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 41
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de construção normativa. Aliás, “se a voz da sentença fosse a voz mesma da lei, 

muitos  fenômenos  comuns  do  direito  careceriam  de  explicação.  Não  teria,  por 

exemplo, justificativa alguma o fato da jurisprudência mudar, enquanto não mudasse 

a lei que rege a hipótese.” 66

A  distinção  da  voz  ecoa  da  interpretação 

obtemperada pelo juiz.  Cediço  que a  mens legis não se confunde com a  mens 

legislatoris;  sabido também que a  mens legis ganha alma justamente na aferição 

feita pelos seus aplicadores junto às situações fáticas concretas. 

Sérgio Nojiri67, com propriedade a nosso ver, 

indicou a possibilidade de distanciamento da interpretação judicial do texto legal: 

Muitas  vezes  esse  processo  de  concretização  das  normas  distorce  o 

significado  originalmente  atribuído  às  palavras  textuais  dadas  pelo 

legislador, na tentativa de se aperfeiçoar a dinâmica da regulação normativa 

dos casos concretos, conforme determinados padrões valorativos (de justiça 

para alguns) que, por serem subjetivos, variam na mesma proporção que se 

alternam os aplicadores das leis.

Ou, com fundamento em Miguel Reale: 68

A jurisprudência,  muitas vezes,  inova em matéria jurídica, estabelecendo 

normas  que  não  se  contêm  estritamente  na  lei,  mas  resultam  de  uma 

construção obtida graças à conexão de dispositivos, até então considerados 

separadamente, ou, ao contrário, mediante a separação de preceitos por 

largo tempo unidos entre si. Nessas oportunidades, o juiz compõe, para o 

caso concreto, uma norma que vem completar o sistema objetivo do Direito.

Gregório Robles 69 é lapidar ao ensinar: 

66 COUTURE,  Eduardo  J.  Fundamentos  do  Direito  Processual  Civil.  Tradução  de  Benedicto 
Giaccobini, São Paulo: Red, 1999, p. 235.
67 NOJIRI, Sergio.  A Interpretação Judicial do Direito.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 
167.
68 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27ª edição, São Paulo: Saraiva, 2003, p. 168.
69 ROBLES, Gregório.  O Direito como texto:  Quatro estudos de teoria comunicacional do Direito. 
Tradução de Roberto Barbosa Alves, São Paulo: Manole, 2005, p. 3 
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Os atos de fala capazes de gerar texto novo são as decisões jurídicas. O 

direito se produz pela força da decisão. Sem decisão não há norma nem 

instituição;  não  há  vida  jurídica.  Portanto,  a  decisão,  freqüentemente 

menosprezada pela teoria do direito,  deve ocupar o lugar  que lhe cabe: 

nada menos que o de criar o texto jurídico. A decisão é o elemento dinâmico 

do direito. 

Assim, sobram razões para destacar o alto 

status que deve ser consignado ao juiz, sobretudo no momento jurídico pelo qual 

passamos.

Antes  da  súmula  vinculante,  muito  mais 

nítida era a diferença das decisões judiciais nos dois sistemas jurídicos; da Reforma 

do Judiciário em diante, a diferença tende a diminuir abruptamente. Com lastro em 

Sérgio Gilberto Porto 70, poderia ser identificada (....)

(...) como principal dessemelhança entre os institutos do stare decisis e a 

coisa  julgada  da  civil  law  a  circunstância  de  que  aquele  possui  força 

superlativa  no  sistema da  common law,  gerando  um precedente  apto  a 

sustentar a formação do direito para casos futuros,  uma vez presente a 

identidade de situação jurídica,  ao passo que a coisa julgada da família 

romano-germânica limita-se a estabilizar  a lide  entre as partes litigantes, 

gerando apenas uma referência comportamental para futuros casos. 

Esta  decisão  que  antes  atingia  apenas  as 

partes, em razão da limitação subjetiva prevista no art. 472 do CPC, passará agora a 

projetar  seus  efeitos  sobre  terceiros,  deixando  o  caráter  de  mera  “referência 

comportamental” a outros casos. É o caráter vinculante da súmula aproximando os 

sistemas  e  seus  institutos.  É  a  súmula  vinculante  valorizando  o  papel  da 

jurisprudência.

Essa valorização já não era sem tempo, de 

há muito que admitir a força da jurisprudência na vida jurídica fazia-se imperiosa. 

Rodolfo de Camargo Mancuso dispõe sobre a vivacidade trazida pela jurisprudência:

70 PORTO,  Sérgio  Gilberto.  Common law,  civil  law  e o  precedente  judicial.  Estudos de  Direito 
Processual Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 774
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De  fato,  na  contemporânea  experiência  jurídica  nacional  não  mais  se 

justifica o fetichismo da norma legal,  relegando-se a plano secundário os 

demais insumos do direito, especialmente a jurisprudência, dominante ou 

sumulada, sabido que o direito vivo é o que se exercita diuturnamente nos 

juízos e tribunais, com o embate entre as diversas teses sustentadas pelos 

patronos das partes, depois examinadas na fundamentação das sentenças 

e acórdãos. 71

A diferença entre  a  doutrina  e  a  jurisprudência 

como fonte está em que o dissenso doutrinário é bem-vindo para dirigir a evolução 

científica,  enquanto que na jurisprudência a incerteza derivada da pluralidade de 

entendimentos  gera  prejuízo  à  certeza  jurídica  que  os  comandos  jurisdicionais 

devem produzir. 

Isto  porque  a  divergência  entre  os  tribunais  quando  da  aplicação  de 

determinada  norma  aos  casos  concretos  tem  como  conseqüência  a 

diversidade de tratamento dada aos jurisdicionados, já que para cada um 

deles a lei é interpretada e aplicada de modo diverso, o que contraria o 

princípio constitucional da isonomia. É muito difícil para o leigo entender por 

que ele não consegue obter determinada vantagem em juízo se um amigo 

dele,  ou  um  parente,  que  propôs  ação  para  obter  providência  idêntica 

perante outro juízo ou tribunal, conseguiu. 72

Sobre  o  direito  sumular,  especificamente 

tratado, sabe-se que as súmulas nascem pela própria imposição da importância da 

questão e, muitas vezes, exerce real força criadora:

É certo que as súmulas traduzem a interpretação adotada pelo STF acerca 

da aplicação  do  direito  em diversos  casos  similares.  Contudo,  a  função 

criadora de direitos da jurisprudência e, por conseguinte, das súmulas, há 

que ser reconhecida. 73

71 MANCUSO, Rodolfo de Camargo.  Súmula vinculante e a EC n. 45/2004. In: WAMBIER, Teresa 
Arruda Alvim (coord) Reforma do Judiciário – primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 45/2004. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 692
72 CÂMARA, Alexandre Freitas. Op. Cit., p. 22
73 DEL  PRA,  Carlos  Gustavo  Rodrigues.  Súmula  Vinculante:  Legitimação  pelo  procedimento  do 
amicus  curiare.  In:  FUX,  Luiz  e  outros  (coord.).  Processo e  Constituição.   São  Paulo:  Editora 
Revista dos Tribunais, 2006, p. 205.
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A  jurisprudência,  portanto,  por  ser  mais 

dinâmica que a lei, tem se colocado como elemento das controvérsias sociais:

Ao longo da evolução do direito, a jurisprudência tem percorrido um trajeto 

sinuoso,  tanto  na  perspectiva  temporal  como na espacial,  e  se hoje  ele 

alcança notável proeminência, há de ser porque, dentre outros fatores, ela 

tem respondido – até melhor do que a norma – às prementes necessidades, 

à urgência e ao pragmatismo que caracterizam a vida atual. 74

74 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Súmula vinculante e a EC n. 45/2004. In: WAMBIER, Teresa 
Arruda Alvim e outros (coord.). Reforma do Judiciário – primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 
45/2004. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 685
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PARTE II

CAPÍTULO 3 - SÚMULA VINCULANTE

3.1.  NOÇÕES E CONCEITO

Na  atualidade,  o  direito  sumular  tem 

revelado  sua  importância  como  ramo  do  Direito,  no  elastério  das  relevantes 

questões jurídicas que sofreram sumulação dos tribunais superiores. É a força da 

jurisprudência agindo na construção das decisões judiciais. 

A  origem  do  direito  sumular  brasileiro 

remonta ao ano de 1963, mais precisamente no dia 28 de agosto, e aponta como 

principal criador o Ministro Victor Nunes Leal, quando da emenda feita ao Regimento 

Interno  do  Supremo Tribunal  Federal  visando a  organização  das  teses  jurídicas 

assentes no tribunal. 75

Ivan Lira  de Castro registra a originalidade 

da medida:

Com os seus companheiros da Comissão de Jurisprudência, no Supremo 

Tribunal,  ousou,  com autoridade  para  isso,  dentro  dos  cancelos,  e  fora 

deles,  no  Pretório  Excelso,  um  corajoso  passo  à  frente,  promovendo  a 

75 SÁ, Djanira Maria Radamés de. Súmula Vinculante: Análise crítica de sua adoção. Belo Horizonte: 
Del Rey, 1996, p. 54
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criação da Súmula, de nítidas raízes brasileiras, sem cópia do stare decisis 

nem filiação a the restatment of the Law. 76

Passados  mais  de  quarenta  anos,  a  idéia 

embrionária  cresceu  e  se  desenvolveu  em  todos  os  tribunais  brasileiros.  A 

sumulação agilizou o andamento processual no âmbito do órgão emissor, bem como 

tornou  mais  nítido  o  entendimento  dos  pretórios  a  respeito  das  matérias  neles 

apreciadas.

Sem  delongas,  ante  a  complexidade  do 

sistema legal  brasileiro,  ninguém discute  a  importância  que  as  súmulas  têm na 

construção  do  conhecimento  da  jurisprudência,  muito  embora  possam discutir  o 

conteúdo delas. A segurança jurídica surge automaticamente da edição da súmula, 

graças  ao  seu  alto  poder  de  síntese  e  clareza,  e  pode  ser  comparada, 

rudimentarmente, aos ditados populares quanto à capacidade que têm de conduzir 

as idéias neles contidas ao mais simples dos homens.

 

Na  verdade,  a  sumulação  é  apenas  uma 

forma  de  otimização  do  trabalho  produzido  pelos  tribunais,  simples  método 

laborativo como lecionou José Frederico Marques: 77

Quando foi aventada no Supremo Tribunal Federal, a adoção da “Súmula de 

Jurisprudência Predominante”, o saudoso Ministro VICTOR NUNES LEAL 

sempre  procurava  ressaltar  a  sua  natureza  como  “método  de  trabalho” 

instituído pela Suprema Corte, por emenda ao seu regimento interno. Isto é, 

como método destinado a ordenar melhor e facilitar a tarefa judicante. 

Convém  reforçar  que  as  súmulas  não  se 

equiparam  a  quaisquer  outros  institutos,  como  bem  pontificou  José  Frederico 

Marques: 

Ademais, a Súmula preconizada ficaria eqüidistante dos velhos assentos da 

Casa da Suplicação e regulados no Livro I, Título V, § 5º das Ordenações 

76 CASTRO,  Ivan  Lira.  Decisões  vinculantes.  Jus  Navigandi. Teresina,  a.  4,  n.  41,  mai.  2000. 
Disponível em: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=254> Acesso em: 05 jan. 2006. 
77  MARQUES, José Frederico.  Instituições de Direito Processual Civil.  São Paulo:  Millenium, 
2000, p. 51.
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Filipinas e que vinham das Ordenações Manuelinas, bem como eqüidistante 

dos inoperantes prejulgados previstos no art. 861, do revogado Código de 

Processo Civil de 1939. Cumpre salientar, ainda, que a Súmula do Supremo 

Tribunal Federal foi estabelecida “sem cópia do stare decisis nem filiação a 

the restatement of the law”. 78 

Partindo  do  conceito  de  súmula,  do  latim 

summula (sumário,  resumo),  diz-se  que  ela  contém o  enunciado  de  uma  regra 

jurídica com base em decisões que se apresentam como “jurisprudência dominante” 

dos tribunais, o extrato da jurisprudência reinante. 79

A  súmula,  no  dizer  de  Marcelo  Augusto 

Scudeler,  indica o resumo condensado do resultado de um julgamento, proferida 

pelo voto majoritário dos membros de dado tribunal. 80

Como  instrumento  de  operacionalidade,  a 

súmula simplifica o trabalho do Poder Judiciário e empreende maior segurança nos 

julgamentos, sem os medos de engessamento do direito: 

Constitui, assim, a súmula um instrumento flexível, destinado a simplificar o 

trabalho  da  justiça  em  todos  os  graus  hierárquicos,  evitando-se  a 

petrificação, porque a disciplina da súmula regula também o procedimento 

pelo  qual  pode  ser  modificada.  Apenas  exige,  para  ser  alterada,  mais 

aprofundado esforço dos advogados e dos juízes, uma vez que deverão 

eles  aduzir  novos  argumentos  ou  aspectos  inexplorados  nos  velhos 

debates,  ou  mesmo  realçar  evolução  da  própria  realidade  social  e 

econômica. Com essa precaução, a súmula fulmina a loteria judiciária das 

maiorias  ocasionais  pela  perseverança  esclarecida  dos  autênticos  e 

competentes operadores do direito. 81

78 MARQUES, José Frederico. Instituições de Direito Processual Civil. São Paulo: Millenium, 2000, 
p. 51
79 MARQUES, José Frederico. Op. Cit., p. 52
80 SCUDELER,  Marcelo  Augusto.  A  Súmula  vinculante.  In:  ALMEIDA,  Jorge  Luiz  de  (coord.)  A 
Reforma do Poder Judiciário – uma abordagem sobre a Emenda Constitucional n. 45/2004. 
Campinas, SP: Millennium Editora, 2006, p. 46
81 TUCCI, José Rogério Cruz e.  Precedente Judicial com Fonte do Direito.  São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2004, p. 243
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No  que  pertine,  todavia,  à  criação  das 

súmulas com efeito vinculante, polarizaram-se as discussões, na medida em que 

elas deixaram sua característica original de mero método de trabalho, passando a 

obrigar  os  juízes  e  administradores  quanto  aos  casos  futuros,  judicial  e 

extrajudicialmente. 

As  opiniões  favoráveis  gizam-se  nos 

argumentos do acúmulo exagerado de processos idênticos, na falta de juízes, na 

informatização arcaica dos sistemas operacionais,  na questão das oscilações de 

opiniões das instâncias jurisdicionais, na morosidade proveniente de tudo isso.

Do  outro  lado,  em  posição  totalmente 

antagônica, os argumentos baseiam-se na violação da isenção judicial, na falta de 

arejamento  da  jurisprudência  pelos  juízes  de  grau  inferior,  no  monopólio  das 

decisões pelo Supremo Tribunal Federal, entre tantos outros argumentos. 

Muito  embora  tenhamos  posicionamento 

completamente diferente, Lênio Luiz Streck 82 considera a súmula vinculante instituto 

assaz prejudicial ao próprio Estado: 

A institucionalização das súmulas com efeito vinculante atropela princípios 

basilares do Estado Democrático de Direito, como a divisão de atribuição de 

poderes,  a  formação  democrática  da  lei  a  partir  da  vontade  geral 

representada  pelo  parlamento,  a  independência  de  parte  do  Poder 

Judiciário, além de colocar em risco o sustentáculo do modelo de direito 

fundado na lei adotado em nossa Constituição (sistema romano-germânico). 

Toda  esta  celeuma  jurídica  restou 

minimizada, haja vista que as opiniões favoráveis ou contrárias mostravam mais sua 

força no momento de discussão da adoção ou não das súmulas vinculantes. De 

modo que, no presente instante, a realidade da súmula, já incorporada ao sistema 

jurídico pela Emenda Constitucional nº 45/04, exige um deslocamento do enfoque; 

agora não é mais se deve ou não ser criada, mas conhecer o que foi criado, divisar 

82 STRECK, Lenio Luiz. In: AGRA, Walber de Moura (coord.).  Comentários à Reforma do Poder 
Judiciário. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 156
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seus requisitos, entender seus atributos, verificar seus alcances, e mais, efetivá-la e 

melhorá-la. O norte da discussão migrou da favorabilidade ou desfavorabilidade da 

implantação  da  súmula  para  a  compreensão  dos  efeitos  desta  como  realidade 

jurídica.

O texto constitucional restou assim redigido:

Art. 103-A O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, 

mediante  decisão  de  dois  terços  dos  seus  membros,  após  reiteradas 

decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua 

publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais 

órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas 

esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou 

cancelamento, na forma estabelecida em lei.

§ 1º A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de 

normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos 

judiciários  ou  entre  esses  e  a  administração  pública  que  acarrete  grave 

insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão 

idêntica.

§  2º  Sem prejuízo do  que  vier  a  ser  estabelecido  em lei,  a  aprovação, 

revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que 

podem propor a ação direta de inconstitucionalidade.

§  3º  Do  ato  administrativo  ou  decisão  judicial  que  contrariar  a  súmula 

aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo 

Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou 

cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida 

com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.

Ao  se  acrescentar  o  adjetivo  vinculante,  o 

simples enunciado da súmula muda de status; não mais é um mero instrumento de 

trabalho do tribunal, é comando que se espalha no seio jurídico, vinculando juízes e 

administradores.

Não  é  simples  jurisprudência,  porque 

vincula; não é lei, mas tem alguns de seus atributos. Poderíamos dizer, com Sérgio 
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Seiji Shimura que a natureza da súmula vinculante a coloca como um tercium genus, 

mesclando, inclusive, os sistemas jurídicos:  “Também se coloca no meio termo do 

regime da civil law, em que prepondera direito posto, legislado, e o da common law, 

que dá maior valor ao precedente judiciário”. 83 

A  distinção  da  lei  foi  discorrida  por  José 

Miguel Garcia Medina: 84

A lei  e  a  súmula  não  se  encontram num mesmo plano.  Na  verdade,  a 

súmula deve se subordinar à lei. O que ocorre é que a norma jurídica, geral 

e abstrata, pode dar ensejo ao surgimento de duas ou mais interpretações 

diversas, sobre um mesmo assunto. A súmula, assim, desempenha função 

importantíssima, pois registra qual interpretação da norma seria a correta, e 

que, uma vez revelada, irá instruir julgamentos posteriores, sobre o mesmo 

tema. 

Marcelo Augusto Scudeler 85 discorreu sobre 

a distinção entre súmula e lei, traçando a idéia de que a lei é a base da súmula, a 

súmula uma visão da lei: 

Independentemente  desta  observação,  a  expressão  súmula  comumente 

indica o exercício de uma análise legislativa, pressupondo a existência de 

uma lei, a partir da qual o tribunal fará sua interpretação, revelando o seu 

alcance,  significado e  sentido.  Não tem,  portanto,  o  objetivo  de criar  ou 

inovar  textos  legislativos  –  função  precípua  do  Poder  Legislativo  -, 

restringindo-se, apenas, na orientação geral sobre o modo de aplicar a regra 

do direito no caso concreto. 

3.2.  ESPÉCIES DE SÚMULAS

83 SHIMURA, Sérgio Seiji Shimura. Súmula vinculante. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord) 
Reforma do Judiciário – primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 45/2004.  São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2005, p. 766.
84 MEDINA, José Miguel Garcia. O Prequestinamento nos Recursos Extraordinário e Especial. 2ª 
edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 272.
85 SCUDELER, Marcelo Augusto.A súmula vinculante. In: ALMEIDA, Jorge Luiz (coord.) A Reforma 
do Poder Judiciário. Campinas, SP: Millennium, 2006,  p. 47
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Como  dito  alhures,  as  súmulas  nasceram 

como  forma  de  facilitação  do  trabalho  judicial  interno,  diante  da  certeza  que 

enunciados curtos e objetivos teríam o mister de realçar a idéia central contida no 

julgamento. 

Passo  seguinte  foi  a  viabilização  da 

transparência  do  entendimento  a  um  foro  exterior,  uma  vez  que  os  demais 

operadores  do  Direito  (advogados,  promotores  etc.)  compreenderíam  melhor  e 

mesmo discutiriam as causas com lastro na própria súmula, afora ser também um 

auxílio na fiscalização dos julgados.

Antes  da  previsão  constitucional  das 

súmulas  vinculantes  no  direito  brasileiro,  não  havia  motivos  para  classificar  as 

súmulas, estas apenas operacionalizavam o trabalho e surtiam efeito meramente 

persuasivo.  Contudo,  incluindo-se  nela  o  dever  de  ser  seguida  por  todos  os 

julgadores,  surgiu  a  possibilidade  de  dividi-las  em  “não-vinculantes”  (simples)  e 

“vinculantes” (qualificadas).

Nelson  Nery  Júnior  e  Rosa  Maria  de 

Andrade 86 Nery sintetizaram este raciocínio: 

O STF pode editar verbetes e incluí-los nas Súmulas de sua jurisprudência 

reiterada. Cabe ao Pretório Excelso decidir se quer ter duas Súmulas da sua 

jurisprudência (vinculante  e simples).  De qualquer  forma,  o  ordenamento 

jurídico permite que co-existam dus Súmulas no STF: a) vinculante; e b) não 

vinculante ou simples.

Cabe  nesta  seara  apenas  traçar  um  perfil 

genérico de cada um dos tipos de súmula.

3.2.1.  SÚMULAS NÃO-VINCULANTES

86 NERY JÚNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Constituição Federal Comentada. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 300
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A  súmula  não-vinculante,  como  o  próprio 

nome  indica,  é  o  enunciado  de  determinado  julgamento  repetido,  fruto  de 

unanimidade ou maioria de tribunal,  que esquematiza o raciocínio e a conclusão 

sobre o tema enfrentado. Representa o pensamento dominante num tribunal sobre 

determinado tema jurídico.  Após, debatidos e sopesados todos os argumentos e 

teses que gravitam em torno da matéria julgada e havendo firme convicção de que a 

melhor solução é aquela proposta, nada mais coerente que registrar, sinteticamente, 

o que restou sufragado do largo dilema.

A  súmula  não-vinculante  não  tem  a 

pretensão de restringir a liberdade de julgamento dos juízes, nem mesmo daqueles 

que integram o próprio tribunal; quando muito, tal súmula impõe obediência a quem 

ratificou seus termos, pois não seria crível, em regra, a possibilidade de oscilação de 

julgamento pelo mesmo julgador. 87

Segundo  Sérgio  Bermudes,  “a 

jurisprudência, neste país, orienta e persuade, mas não vincula porque, ao aplicar a 

lei, o juiz não queda submisso à interpretação que lhe hajam dado os tribunais. Tem 

liberdade de decidir, como lhe parecer adequado.” 88

Por seu turno, Clito Fornaciari Júnior dispõe 

que as súmulas não surgiram com o fito de vincular os órgãos situados abaixo dos 

tribunais  que  a  aprovaram,  o  desejo  foi  trazer  “um  efeito  meramente  didático, 

facilitando a consulta e a citação da posição dos tribunais e evitando, portanto, que, 

a cada passo, houvesse a necessidade de se trazer imensa gama de acórdãos para 

demonstrar o pensamento de um tribunal, substituindo-os pela indicação singela do 

verbete da súmula”. 89

87 “Órgãos da administração devem decidir conforme a Constituição e as leis (CF 37 caput) e os 
juízes  dentro  do  mesmo  critério  e  de  acordo  com  o  seu  livre  convencimento  motivado,  sem a 
obrigatoriedade de seguir as teses constantes da Súmula simples do STF, que só vinculam o próprio 
tribunal.” (NERY JUNIOR, Nelson  e NERY, Rosa Maria de. Constituição Federal Comentada. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006,  p. 300)
88 BERMUDES, Sergio. Introdução ao Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 30
89 FORNACIARI JÚNIOR, Clito. Súmula Impeditiva de apelação. In: Jornal Tribuna do Direito, ano 
12, nº 137, set/2006, p. 545.
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Apesar da ausência de poder vinculador, o 

peso da súmula, principalmente se dotada de notória legitimação pelo esforço da 

quase totalidade dos membros do tribunal, aliado à patente justiça por ela refletida 

na solução das controvérsias,  conferia um natural  efeito persuasivo, pois não se 

tinha  argumentos  sólidos  ou  melhores  para  sua  contraposição,  razão  pela  qual 

passou-se  a  denominar  de  “súmula  persuasiva”.  Persuasão,  todavia,  não  se 

equivale a obrigação de julgar naquele sentido sumulado.

Por  outro  lado,  quanto  maior  o  grau 

hierárquico do tribunal que expediu a súmula mais força tinha o seu comando, em 

sendo do Supremo Tribunal Federal então, avultava-se o peso do ato sumulado: 

A Súmula não vincula nenhum juiz de qualquer instância, já que, em cada 

caso concreto, todo julgador goza de plena independência no julgamento. 

Mas, sendo precedente jurisprudencial,  principalmente em se tratando do 

Supremo  Tribunal  Federal,  difícil  é  sua  não-observância,  em  razão  do 

interesse público que reclama a uniformização. 90

Não  importa  se  por  coerência  jurídica  ou 

qualquer outro elemento móvel menos nobre (receio de ser sempre voto vencido, 

comodismo por não ser necessária profunda argumentação no voto etc.), a cultura 

criada em volta da súmula foi a de seguidismo: 

Ressalte-se  que  na  maior  parte  dos  casos  os  julgadores  seguiam  a 

orientação do Supremo Tribunal Federal, por meio de suas súmulas, que, 

embora não tivessem efeito vinculante, eram respeitadas. No entanto, havia 

a possibilidade de discussão das mesmas. 91

Silvio  Nazareno  Costa  também  anota  o 

estímulo que vem sendo dado ao “seguidismo jurisprudencial”:

90 THEODORO JÚNIOR,  Humberto.  Curso de Direito  Processual  Civil.  Teoria Geral  do Direito 
Processual Civil e Processo de Conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 2006.
91 SOUZA, Silvana Cristina Bonifácio. Efetividade do processo e acesso à justiça à luz da Reforma do 
Poder Judiciário. In: TAVARES, André Ramos e outros (coord.) A Reforma do Judiciário – Emenda 
Constitucional n. 45/2004 analisada e comentada., São Paulo: Editora Método, 2005,  p. 60
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De outro  lado,  no que se  refere  às  competências  do  STF e  do  STJ,  o 

dispositivo aqui examinado confere à decisão a quo que esteja de acordo 

com a súmula o atributo da imodificabilidade, visto que contra ela nenhum 

recurso  será  admitido.  Para  gozar  de  tal  condição,  bastará  o  decisum 

adequar-se ao entendimento superior, num claro estímulo ao seguidismo 
jurisprudencial. Trata-se, portanto, da substância da proposta da súmula 

restritiva de recurso... 92

Mudando  o  foco,  com  o  advento  da 

vinculação não se excluiu a possibilidade da edição de súmulas não-vinculantes. 

Para tanto, basta que não sejam reunidos os requisitos exigidos pelo art. 103-A/CF, 

como por exemplo; 1) falta do quorum qualificado (8 Ministros); 2) discussão alheia à 

validade, interpretação e eficácia de norma constitucional; 3) inocorrência de grave 

insegurança jurídica ou de relevante multiplicação de processos. 

Ressalta-se  que,  dada  a  competência 

exclusiva  do  STF para  as  súmulas  vinculantes,  todos  os  demais  tribunais  (STJ, 

TRF’s, TJ’s etc) somente podem aprovar súmulas não-vinculantes. Não se descura, 

porém, de ser plausível a ampliação da competência para outros tribunais, o que 

será objeto de discussão num futuro mais distante e que, certamente, dependerá da 

performance e sucesso das súmulas vinculantes editadas pelo STF.

Para  finalizar  este  tópico,  existe  ainda  a 

possibilidade de conversão de súmulas não-vinculantes em súmulas vinculantes, na 

esteira da disposição contida no art. 8º da EC nº 45/04:

Art.  8º  As  atuais  súmulas  do  Supremo  Tribunal  Federal 

somente produzirão efeito vinculante após sua confirmação por 

dois  terços  de  seus  integrantes  e  publicação  na  imprensa 

oficial.

 

A despeito da singeleza do dispositivo, não é 

defensável sustentar a redução dos requisitos para apenas a exigência de quorum 

qualificado  e  publicação  na  imprensa.  Ora,  desarrazoado  seria  ignorar  a 

92 COSTA, Sílvio Nazareno. Súmula Vinculante e Reforma do Judiciário. Rio de Janeiro: Forense, 
2002, p. 119.
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necessidade  do  objeto  ser  matéria  constitucional  e  a  objetividade  específica 

relacionada à validade, interpretação e eficácia, isso sem fazer menção aos demais 

requisitos igualmente relevantes.

Clara é a lição de Clito Fornaciari Júnior: 93

O  novo  art.  103-A  da  Constituição,  ao  prever  a  criação  das  súmulas 

vinculantes,  não  teve  o  condão de transformar  aquelas  que já  existiam, 

mesmo as originárias do STF, em vinculantes, para o que muitas delas nem 

mesmo  se  prestam,  pois  não  versam  matéria  constitucional,  mas,  sim, 

interpretação de leis inferiores, enquanto a vinculação foi admitida só para 

as regras constitucionais.

3.2.2.  SÚMULAS VINCULANTES

Se  a  súmula  não-vinculante  deixa  livre  o 

julgador  para  seguir  os  caminhos  da  sua  consciência  jurídica,  desde  que 

devidamente  motivado,  a  súmula  de  efeito  vinculante  muda  profundamente  esta 

liberdade.

Como  a  súmula  vinculante  é  o  centro  da 

discussão do presente trabalho, é suficiente registrar que o objetivo da alteração de 

rota  foi  combater  a  crise  processual  que  se  arrasta  há  anos  perante  o  Poder 

Judiciário. A convivência com a morosidade do processo e a insegurança jurídica 

derivada  do  constante  perde  e  ganha no  curso  das mais  variadas instâncias,  é 

flagrante, e chegou a patamar insustentável.

A limitação da atuação judicial não foi vista 

com tranqüilidade, mas como retratou a doutrina: 

Somados os prós e os contras (e há inúmeros prós e inúmeros contras), 

sempre  nos  pareceu  conveniente  a  adoção  do  sistema  de  súmulas 
93 FORNACIARI JÚNIOR, Clito. Súmula impeditiva de apelação. In: Jornal Tribuna do Direito, ano 
12, nº 137, set/2006, p. 545.
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vinculantes. Sempre consideramos ser uma medida vantajosa, já que, se, 

de um lado, acaba contribuindo para o desafogamento dos órgãos do Poder 

Judiciário, de outro lado, e principalmente, desempenha papel relevante no 

que diz respeito a valores prezados pelos sistemas jurídicos: segurança e 

previsibilidade. 94

Deste modo, a súmula vinculante prestigiou 

os princípios da celeridade e da segurança jurídica; e mais, foi além para realçar o 

princípio da igualdade, justamente porque opera um tratamento igualitário para todos 

os casos idênticos. Como anotou Fábio Cardoso Machado: 95

Em  suma,  a  instituição  da  súmula  vinculante  não  pretende  garantir  a 

coerência  e  a  harmonia  entre  as  diversas  decisões  jurisprudenciais, 

consideradas as particularidades dos casos no contexto dos quais  estas 

decisões sejam proferidas, mas pré-determinar em abstrato as premissas 

normativas do raciocínio prático-jurídico,  com a intenção de assegurar  a 

igualdade formal das decisões, consideradas apenas as circunstâncias de 

fato  relevantes  à  subsunção  do  caso  a  um  unívoco  critério  normativo, 

permitindo  que  a  decisão  resulte  de  um  raciocínio  lógico-dedutivo 

estritamente silogístico. 96

Soma-se a isso o fortalecimento do controle 

de  constitucionalidade  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  na  antevisão  de  Antônio 

Cláudio da Costa Machado: 

Com  efeito,  se  o  Supremo  é  o  guardião  da  Constituição  e  a  súmula 

vinculante só pode dizer respeito à matéria constitucional,  o que nos parece 

é que o presente art. 103-A está criando mais uma forma de controle de 

constitucionalidade, porém bastante atípica e híbrida... 97

94 José Miguel G. Medina/Luiz Rodrigues Wambier/Teresa A. Alvim Wambier. Repercussão geral e 
súmula vinculante. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim e outros (coord.)  Reforma do Judiciário – 
Primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 45/2004, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, 
p. 379.
95 MACHADO, Fábio  Cardoso.  Da uniformização jurídico-decisória  por  vinculação às súmulas  de 
jurisprudência. In: MACHADO, Fábio Cardoso e outro (coord.) A Reforma do Poder Judiciário. São 
Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 249
96 MACHADO, Fábio Cardoso. Op. Cit., p. 249.
97 MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado. 5ª edição revista 
e atualizada de acordo com a Reforma do Judiciário e as recentes reformas do Código de Processo 
Civil, São Paulo: Manole, 2006, p. 2136.
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Sobre  os  demais  aspectos  particulares  da 

súmula  vinculante  e  o  prestígio  por  esta  trazido  aos princípios  constitucionais  e 

infraconstitucionais, as reflexões acham-se nos itens 4.1 e 5.5, respectivamente.

3.2.3.  SÚMULAS IMPEDITIVAS DE RECURSOS

As  denominadas  “súmulas  impeditivas  de 

recursos”  ou  “súmulas  restritivas  de  recursos”  não  seriam,  tecnicamente,  uma 

terceira espécie, nem tampouco uma subespécie da súmula não-vinculante.

O realce das súmulas impeditivas veio com a 

introdução  da  regra  do  §  1º,  art.  518/CPC:  “O  juiz  não  receberá  o  recurso  de 

apelação  quando  a  sentença  estiver  em conformidade  com súmula  do  Superior 

Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.”

Percebe-se,  sem  esforço  hercúleo,  que  a 

intenção foi limitar a subida do recurso de apelação por estar a sentença recorrida 

em sintonia com as súmulas do STF e do STJ. Na fase de recebimento do recurso 

de apelação, o juiz deixará de admiti-lo por não ser possível qualquer sucesso com a 

empreitada.  Se  a  decisão  atacada  estão  sintonizada  com  a  decisão  sumulada, 

patentemente  configura-se  a  inocuidade  do  recurso,  com  a  possibilidade  de 

caracterizar, inclusive, a procrastinação do feito (art. 17, inciso VII do CPC).

A  nosso  ver,  a  nomenclatura  “súmula 

impeditiva de recurso” é equivocada. 98  A súmula não nasce impeditiva ou restritiva 

de recurso, nasce com uma força persuasiva que poderá ou não ser adotada pelo 

julgador. Na primeira hipótese, o “julgamento conforme a súmula” impede a remessa 
98 MACHADO, Fernando e DIAS, José Augusto. A Reforma do Poder Judiciário e a Súmula Impeditiva 
de Recursos. In: MACHADO, Fábio Cardoso e outro (coord.) A Reforma do Poder Judiciário. São 
Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 323.
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do recurso, reforça-se, não é a súmula que impede, mas o julgamento no mesmo 

sentido da súmula. Impeditiva é a sentença do juiz lastreada na súmula. A questão 

fica bem mais cristalina na segunda hipótese, se o juiz não seguir o entendimento 

sumulado, o recurso de apelação será naturalmente processado, podendo o tribunal 

alterar ou não a decisão com base na súmula do STJ ou STF.

A  tentativa  de  inibir  a  interposição  de 

recursos inúteis já vinha amparada na regra do art. 557 e § 1º/CPC, robustecendo o 

entendimento do tribunal superior: 

O  legislador  brasileiro  tem  levado  em  conta  o  fato  de  que,  numa 

organização  judiciária  de  tipo  piramidal,  com instâncias  sobrepostas  em 

competência de derrogação, com juízos monocráticos à base, e colegiados 

de permeio e na cúpula, torna-se previsível a discrepância entre julgados. O 

ser  previsível  não  significa  ser  insuperável,  e,  por  isso,  a  legislação 

processual intenta dissuadir a interposição de recursos contra decisão que 

se revela conforme à jurisprudência dominante ou sumulada (CPC, art. 557 

e § 1º-A). 99

Cotejada  a  “súmula  impeditiva”  com  a  de 

caráter vinculante, pode-se dizer que uma das principais diferenças está na carência 

de  imposição  aos  órgãos  subalternos;  se  vinculante,  a  decisão  contrária  seria 

passível de anulação. Se apenas impeditiva fosse a súmula, a decisão poderia ser 

diferente do verbete sumulado. 100

99 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Súmula vinculante e a EC n. 45/2004. In: WAMBIER, Teresa 
Arruda Alvim (coord) Reforma do Judiciário – primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 45/2004. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 695
100 “As  súmulas  impeditivas  de  recurso  têm  os  mesmos  objetivos  previstos  para  as  súmulas 
vinculantes (supra); não tolhem o exercício da jurisdição nos juízes inferiores, porque se constituem 
apenas  em impedimento  à  interposição  de  quaisquer  recursos  contra  a  decisão  que  as  houver 
aplicado...” (SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. 2ª edição, São Paulo: 
Malheiros Editores, 2006, p. 561) Da doutrina pode ser extraído: “Desde já, chamamos a atenção ao 
fato de que, enquanto a súmula vinculante obriga todos os juízes a decidirem da mesma maneira que 
o Tribunal Superior, sob pena de anulação da sentença, isso não ocorre com a súmula impeditiva de 
recurso, que não impede o juiz de decidir contrariamente à súmula. Se o juízo de primeira instância 
decidir em conformidade com a súmula, a decisão é irrecorrível. Se o juiz decidir de forma contrária, a 
outra parte poderá recorrer, nos termos da sistemática recursal.” (MACHADO, Fernando Machado & 
CASTRO,  José  Augusto  Dias  de.  A  reforma  do  Poder  Judiciário  e  a  súmula  vinculante.  In: 
MACHADO, Fábio Cardoso e outro (coord.)  A Reforma do Poder Judiciário.  São Paulo: Quartier 
Latin, 2006, p. 321)
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A coerência do legislador infraconstitucional 

situa-se no fato de que se é possível até mesmo o coartar da liberdade judicial, com 

o  advento  da  súmula  vinculante,  no  mesmo  timbre  seria  correto  vedar-se  o 

processamento de recurso natimorto, faltaria o pressuposto do interesse recursal. 

Humberto Theodoro Júnior apôs: 

O raciocínio determinante da reforma foi no sentido de que se admite que 

uma súmula vincule juízes e tribunais, impedindo-os de julgamento que a 

contrarie;  válido é,  também, impedir  a parte de recorrer  contra sentença 

proferida em consonância  com o assentado em jurisprudência  sumulada 

pelos dois mais altos tribunais do país. Nos dois casos está o mesmo valor, 

qual seja, o prestígio da Súmula do STJ e do STF pela ordem jurídica. 101 

Há  quem  sustente,  como  Djanira  Maria 

Radamés de Sá 102, que é preferível a súmula impeditiva de recurso à própria súmula 

vinculante: 

A justificativa para a propositura é a de que a súmula impeditiva gera mais 

benefícios processuais  que a  súmula vinculante,  inibindo os recursos no 

juízo ou tribunal  de origem, sem impedir  que qualquer  órgão legalmente 

autorizado  apresente  fundamento  para  alteração  do  entendimento  antes 

sumulado, consagrando com isso, o controle difuso de constitucionalidade 

existente no Brasil e impedindo a fossilização da jurisprudência.” 

Todavia, pensamos que os institutos podem 

conviver  harmonicamente,  até  porque  têm  conformações  diversas  e  algumas 

finalidades distintas.

Certo  é  que  a  mudança  deve  ser  mais 

sentida no tocante às súmulas do Superior Tribunal de Justiça, dado que a falta de 

competência para a criação de súmulas vinculantes enfraqueceria suas decisões; 

101 THEODORO JÚNIOR, Humberto.  As Novas Reformas do Código de Processo Civil.  Rio de 
Janeiro: Forense, 2006, p. 11
102 SÁ, Djanira Maria Radamés de.  A Atividade Recursal Civil na Reforma do Poder Judiciário. 
São Paulo: Editora Pilares, 2006, p. 152.
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com a súmula impeditiva, o próprio juízo a quo já obstaria a remessa aos tribunais 

superiores. 103

3.3 NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL

A criação da súmula vinculante pelo art. 103-

A/CF veio envolta a dúvidas sobre a autoaplicabilidade do dispositivo, justamente 

sobre a espécie de eficácia a ele conferida.

Na conhecida distinção feita por José Afonso 

da  Silva,  as  normas  podem nutrir-se  de  três  diferentes  eficácias:  a)  normas  de 

eficácia plena; b) normas de eficácia limitada e c) normas de eficácia contida. 

Valemo-nos das próprias palavras do autor: 

Por  isso,  pode-se  dizer  que  as  normas  de  eficácia  plena  sejam  de 

aplicabilidade direta, imediata e integral sobre os interesses objeto de sua 

regulamentação jurídica, enquanto as normas de eficácia limitada são de 

aplicabilidade  indireta,  mediata  e  reduzida,  porque  somente  incidem 

totalmente sobre esses interesses após uma normatividade ulterior que lhes 

desenvolva a eficácia, conquanto tenham uma incidência reduzida e surtam 

outros efeitos não-essenciais, ou, melhor, não dirigidos aos valores-fins da 

norma, mas apenas a certos valores-meios e condicionantes, como melhor 

se  esclarecerá  depois.  As  normas  de  eficácia  contida  também  são  de 

aplicabilidade direta, imediata, mas não integral, porque sujeitas a restrições 

previstas  ou  dependentes  de  regulamentação  que  limite  sua  eficácia  e 

aplicabilidade. 104

103 “É bom ressaltar que o regime de súmulas vinculantes é restrito ao Supremo Tribunal Federal, não 
podendo ser estendida ao STJ, muito embora, por lei ordinária, sirva como critério simplificador de 
julgamentos de recursos por meio de decisões singulares de relatores (CPC, arts. 557, caput e §1º-A 
e 542, § 2º) e para afastar o duplo grau obrigatório de jurisdição (CPC, art. 475, § 3º)” (THEODORO 
JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria Geral do Direito Processual Civil e 
Processo de Conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 678)

104 SILVA, José Afonso da.  Aplicabilidade das Normas Constitucionais.  4ª edição,  São Paulo: 
Malheiros Editores, 2000, p. 83
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As  normas  do  art.  103-A/CF  seriam, 

portanto,  de  eficácia  limitada,  por  dependerem,  prima  facie,   de  normatividade 

posterior.

Analisando tais normas, vê-se que o  caput 

de referido artigo culminou com a expressão “na forma estabelecida em lei”, mas 

exatamente após ter feito menção à “revisão ou cancelamento” da súmula. Já o § 2º, 

no seu início, fez constar a expressão “sem prejuízo do que vier a ser estabelecido 

em lei”; contudo,  tratou o dispositivo apenas da legitimação para o procedimento de 

aprovação, revisão ou cancelamento da súmula vinculante.

Sérgio  Seiji  Shimura  105 sintetiza  a 

problemática:  “No tocante  à  súmula de  efeito  vinculante,  pela  locução ‘na forma 

estabelecida em lei’ contida no art. 103-A da CF, exsurge a dúvida: depende de lei 

para  regulamentar  apenas  a  sua  revisão  e  cancelamento,  ou  também  para  a 

aprovação da súmula?” 

A infeliz redação poderia encontrar lampejos 

de solução se tomado como ponto  de partida  o disposto no art.  7º  da Emenda 

Constitucional nº 45/04: 

Art. 7º O Congresso Nacional instalará, imediatamente após a promulgação 

desta  Emenda  Constitucional,  comissão  especial  mista,  destinada  a 
elaborar,  em  cento  e  oitenta  dias,  os  projetos  de  lei  necessários  à 
regulamentação da matéria nela tratada, bem como promover alterações 

na legislação federal objetivando tornar mais amplo o acesso à Justiça e 

mais célere a prestação jurisdicional. (grifamos)

Como o artigo fez menção a regulamentação 

da  matéria tratada na própria Emenda, portanto com um alcance genérico, parece 

conduzir  á  exigência  de  lei  infraconstitucional,  não  apenas  para  as  revisões  e 

cancelamentos, mas também para as aprovações.

105 SHIMURA, Sérgio Seiji. Súmula vinculante. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord) Reforma 
do Judiciário – primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 45/2004. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2005, p. 764.
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Entretanto,  o  argumento  mais  forte  estaria 

na “real” necessidade de uma regra infraconstitucional, por eventualmente faltar ao 

texto da Constituição razoável carga de autoaplicabilidade. Só seria obrigatória a 

regulamentação se o STF não tivesse condições de implementar a súmula pelos 

elementos a ele fornecidos pelo citado art. 103-A/CF.

Como pode ser visto no item 4.1, não restou 

muito para ser  regulamentado,  todos os requisitos estão no texto e são de fácil 

verificação. 

Já  foi  dito  e  repetido  que  as  súmulas 

vinculantes cuidam de proteger os direitos fundamentais do ser humano, razão pela 

qual não pode este ficar à mercê de um tecnicismo exacerbado. A não efetividade 

dos  direitos  humanos  passa  também  pelo  atrelamento  a  questões  meramente 

formais: 

A omissão do Constituinte não significa, todavia, que os poderes públicos 

(assim  como  os  particulares)  não  estejam  vinculados  pelos  direitos 

fundamentais.  Tal  se  justifica  pelo  fato  de  que,  em  nosso  direito 

constitucional, o postulado da aplicabilidade imediata das normas de direitos 

fundamentais  (art.  5º,  §  1º,  da  CF)  pode  ser  compreendido  como  um 

mandado de otimização de sua eficácia, pelo menos no sentido de impor 

aos  poderes  públicos  a  aplicação  imediata  dos  direitos  fundamentais, 

outorgando-lhes, nos termos desta aplicabilidade, a maior eficácia possível. 
106

Contrariamente  ao  que  parece  apontar  o 

texto, boa parte da doutrina acompanha a possibilidade de entender autoaplicável o 

art. 103-A: 

Assim, pode-se concluir que, embora haja referência no final do caput do 

art. 103-A, a algo que deveria ser definido “na forma estabelecida em lei”, a 

lei que poderia dispor sobre a súmula vinculante pouco ou nada poderia 

106 SARLET,  Ingo  Wolfgang.  A  Eficácia  dos  Direitos  Fundamentais.  5ª  edição  atualizada  e 
ampliada, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 361.
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acrescentar ao dispositivo constitucional em questão, a fim de atribuir-lhe 

eficácia. 107

Lênio  Luiz  Streck  retratou  também  a 

desnecessidade de regulamentação: 

Analisando todos os dispositivos sobre o assunto, é razoável afirmar que a 

lei  a  que  se  refere  a  parte  final  do  caput  do  art.  103-A  (na  forma 

estabelecida  em  lei)  é  despicienda  para  que  as  súmulas  atuais  –  de 

conteúdo realmente constitucional – possam tornar-se vinculantes (desde 

que submetidas ao devido quorum de aprovação e obedecidos os demais 

requisitos constitucionais). 108

E continua o autor: 

Ultrapassadas eventualmente  as  objeções  constitucionais  em relação ao 

próprio efeito vinculante, cabe registrar que a edição de lei regulamentadora 

não é condição de possibilidade para que o Supremo Tribunal Federal edite 

súmulas com efeito vinculante, circunstância que exsurge do próprio teor da 

norma do art. 8º da EC 45, estabelecendo que as atuais súmulas somente 

poderão ter efeito vinculante se aprovadas por dois terços dos membros do 

STF, sendo publicadas na imprensa oficial. 109

Rodolfo de Camargo Mancuso 110, calcado no 

eminente caráter objetivo dos requisitos sumulares ensinou: 

Os requisitos previstos na EC nº 45, ao que parece, não estão a depender 

de lei. Vale dizer, no que pertine à iniciativa (de ofício ou provocação dos 

legitimados do art. 103 da CF), ao objeto (matéria constitucional) e quorum 

mínimo (2/3 dos Ministros), já há fixação ao nível constitucional dos critérios, 

que são objetivos.

107 MEDINA,  José  Miguel  G.  ,  WAMBIER,  Luiziz  Rodrigues  e  WAMBIER,  Teresa  A.  Alvim. 
Repercussão geral  e súmula vinculante.  In:  WAMBIER,  Teresa Arruda Alvim e outros (coord.)  A 
Reforma do Poder Judiciário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 389.
108 STRECK, Lenio Luiz. In: AGRA, Walber de Moura (coord).  Comentários à Reforma do Poder 
Judiciário. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 195.
109  STRECK, Lenio Luiz. Op. Cit., p. 195
110 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Súmula vinculante e a EC n. 45/2004. In: WAMBIER, Teresa 
Arruda Alvim (coord) Reforma do Judiciário – primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 45/2004. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 763
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O que a lei regulamentadora pode trazer de 

útil é a definição do procedimento, tanto para aprovação, revisão ou cancelamento 

da súmula vinculante; resguardada a possibilidade de já implementá-las com suporte 

nas regras existentes para as súmula não-vinculantes.

Há  que  se  registrar,  porém,  que  outras 

opiniões preferem emprestar a estas normas a eficácia limitada, por entenderem que 

diversos aspectos  da  súmula  carecem de regulação.  Veja-se  a  lição  de  Mônica 

Sifuentes: 111

Deixou  o  legislador  constituinte  ao  legislador  ordinário  a  disciplina 

infraconstitucional  da  súmula  vinculante,  devendo  a  lei  regular  vários 

aspectos do instituto, entre os quais as formas e modos de sua aprovação, 

revisão ou cancelamento. A possibilidade de revisão ou mesmo revogação 

do dispositivo sumulado lhe confere a característica da flexibilidade sem a 

qual haveria o temido perigo de estagnação da jurisprudência.

3.4.  EFEITO VINCULANTE DAS DECISÕES JUDICIAIS

O efeito vinculante que se quer outorgar à 

súmula  não  é  novidade  no  ordenamento  jurídico  pátrio,  estando  presente,  por 

exemplo, nos assentos portugueses que aqui vigoraram por certo lapso temporal 

(confiram-se o Decreto nº 2.684, de 1875, regulamentado pelo Decreto nº 6.142, de 

1876).

Marcelo Augusto Scudeler  112 registra: 

A primeira notícia histórica do instituto no Brasil remanesce nos assentos da 

Casa  de  Suplicação  portuguesa,  conforme  disposições  das  Ordenações 

111 SIFUENTES, Mônica. Súmula Vinculante: Um estudo sobre o poder normativo dos tribunais. São 
Paulo: Saraiva, 2005, p. 257.
112 SCUDELER, Marcelo Augusto. A súmula vinculante. In: ALMEIDA, Jorge Luiz (coord.) A Reforma 
do Poder Judiciário – uma abordagem sobre a Emenda Constitucional n. 45/2004.  Campinas, 
SP: Millennium Editora, 2006, p. 49
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Manuelinas e das Ordenações Filipinas,  que vigoraram no Brasil  mesmo 

após  a  Independência,  em  1822.  Durante  o  período  colonial,  como  o 

sistema normativo das metrópoles era aplicado nas respectivas colônias, o 

Brasil possuía modelos de uniformização da jurisprudência, por meio dos 

assentos, que tinham força normativa idêntica à lei.

Mais recentemente o efeito foi  atribuído às 

ações diretas de inconstitucionalidade e declaratórias de constitucionalidade.

Regina Maria Macedo Nery Ferrari comenta 

o efeito vinculante na argüição de descumprimento de preceito fundamental (Lei nº 

9882/99,  art  10,  §  3º)  e  aproveita  para  apontar  a  lógica  que  vem norteando  o 

legislador  quando  se  trata  de  defender  interesses  coletivos,  difusos  ou 

assemelhados: 

Como se vê, o dispositivo legal prevê qua decisão terá eficácia contra todos 

e  efeito  vinculante  relativamente  aos  demais  órgãos,  o  que  conduz  à 

necessidade de  observar  se o  efeito  erga  omnes obedece  à  lógica  dos 

instrumentos processuais de tutela de interesses coletivos, difusos ou de 

grande significado social, tal como acontece com a ação popular, ação civil 

pública,  ação  direta  de  insconstitucionalidade  e  ação  declaratória  de 

constitucionalidade,  cumpre  ainda  destacar  que  o  efeito  vinculante  foi 

implantado no sistema constitucional brasileiro pela Emenda Constitucional 

3/93, ligado à ação declaratóra de constitucionalidade, no que diz respeito à 

decisões definitivas de mérito, segundo estatui o art. 102, I, a, e art. 102, § 

3º da Constituição Federal. 113

Djanira Maria Radamés de Sá  114 dá o seu 

depoimento sobre a ação direta de inconstitucionalidade: 

A finalidade da ação direta  de constitucionalidade seria,  então,  segundo 

seus apologistas, permitir ao Supremo Tribunal Federal, como guardião da 

Constituição,  resolver  definitivamente,  com eficácia  erga  omnes  e  efeito 

vinculante, as questões constitucionais. A vantagem residiria em estar, com 

113 FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. Controle da Constitucionalidade das Leis Municipais. 
3ª. Edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 211.
114 SÁ,  Djanira  Maria  Radamés  de.  Súmula  Vinculante:  Análise  Crítica  de  sua  Adoção.  Belo 
Horizonte: Del Rey, 1996, p. 70.
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isso,  preservado  o  princípio  da supremacia  da  Constituição,  garantida  a 

segurança jurídica e possibilitadas a economia e a celeridade processuais. 

A necessidade de privilegiamento do efeito 

vinculante de longa data reverbera no seio jurídico, principalmente ao se verificar a 

perda de precioso tempo do STF com matérias estranhas ao seu objetivo originário. 

Zeno Veloso, ao comentar a Lei nº 9868/99, fez constar o descompasso de número 

de julgamentos entre o nosso Supremo Tribunal Federal e a Suprema Corte dos 

Estados Unidos, a diferença é brutal: 

Somos favoráveis  à  opção  legislativa  que confere  efeitos  vinculantes  às 

decisões do Excelso Pretório. Sem esses efeitos, não vemos como deter a 

avalanche de processos repetitivos,  que apresentam a mesma causa de 

pedir,  e  que  assoberbam  o  Supremo.  Enquanto  a  Suprema  Corte  dos 

Estados  Unidos  julga,  em  média,  500  processos  por  ano,  em  1999, 

ingressaram no STF mais de 50.000 processos. É um número estarrecedor. 
115

A tendência atual é a de robustecimento do 

efeito  vinculante,  expandindo  mesmo  além do  horizonte  da  sumulação,  vindo  a 

alcançar a chamada “jurisprudência dominante” não sumulada. José Carlos Barbosa 

Moreira, fez questão de ressaltar essa hodierna perspectiva: 

Pois bem: sem precisão de emenda, a vinculação, para fins práticos, em 

boa medida vai-se insinuando, pé ante pé, sorrateiramente, como quem não 

quer nada, e não apenas em benefício de teses “sumuladas”, senão até das 

simplesmente bafejadas pela preferência da maioria de acórdãos. 116

O efeito vinculante da súmula é, pois, ínsito 

da  própria  estrutura  hierárquica  e  organizacional  do  Poder  Judiciário,  nunca  de 

restrição à liberdade de convencimento dos juízos inferiores. 117

115 VELOSO,  Zeno.  Controle  Jurisdicional  de  Constitucionalidade.  3ª  edição  atualizada  e 
ampliada, Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 198.
116 MOREIRA, José Carlos Barbosa, citado por MEDINA, José Miguel.  O Prequestionamento nos 
Recursos Extraordinário e Especial. 2ª edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 274.
117 OLIVEIRA, Pedro Miranda. A (in)efetividade da Súmula vinculante: a necessidade de medidas 
paralelas. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord) Reforma do Judiciário – primeiros ensaios 
críticos sobre a EC n. 45/2004. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 594.
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Sustentou-se  noutro  tópico  a  visão  do 

legislador  infraconstitucional  preocupado  com a  crise  processual,  percebida  pelo 

incremento de técnicas capazes de amenizar o duplo grau obrigatório, o que, diga-

se  de  passagem,  seria  muito  interessante  já  que  a  Administração  Pública  é  a 

principal consumidora dos serviços judiciais: 

Também, por força do parágrafo 3º do artigo 475 do Código de Processo 

Civil,  na redação dada pela Lei nº 10.352, de 26 de dezembro de 2001, 

também não  se  aplicará  a  regra  impositiva,  quando  a  sentença  estiver 

fundada em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em 

súmula deste Tribunal ou do tribunal superior competente. O dispositivo em 

apreço  visa  também  diminuir  a  carga  de  processos  que  abarrota  os 

tribunais, evitando a remessa desnecessária ao mesmo quando a matéria já 

estiver pacificada, nos moldes do dispositivo citado, sendo desnecessário 

um pronunciamento judicial de instância superior. 118

Os aplausos ao legislador também vieram de 

Cândido Rangel Dinamarco: 119

O  §  3º  do  art.  475  está  coerente  com  a  escalada  de  valorização  da 

jurisprudência a que assiste a ordem jurídico-processual brasileira a partir 

de quando, em 1963, o Supremo Tribunal Federal implementou seu sistema 

de súmulas; a Lei n. 9.756, de 17 de dezembro de 1998 é um marco muito 

significativo dessa tendência, ao dar destacada relevância aos precedentes 

judiciários como motivo para decidir e, simultaneamente, valorizar também o 

proceder do relator nos recursos. 

De  outra  parte,  o  legislador  criou  a 

possibilidade de o relator decidir monocraticamente naquelas matérias em que já 

houvesse consenso jurisprudencial (art. 557 e § 1º), o que para alguns, como Lênio 

Luiz Streck, denotava certa forma de efeito vinculante: 

Não havia maiores dúvidas acerca do fato que as súmulas há muito tempo 

tinham  efeito  vinculante.  Entretanto,  não  eram  considerados  textos 

118 PARIZATTO, João Roberto. Alterações do Código de Processo Civil. São Paulo: Edipa, 2002, 
p. 25.
119 DINAMARCO, Cândido Rangel. A Reforma da Reforma. 2ª edição, São Paulo: Malheiros, 2002, 
p. 133.
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normativos, no sentido de ato normativo obrigatório.... Tal questão sempre 

facilmente  detectável  também a  partir  do  art.  557  do  CPC,  pela  qual  o 

relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível, 

improcedente, prejudicado ou contrário à súmula do respectivo tribunal ou 

tribunal superior. Mais ainda, se a decisão recorrida estiver em manifesto 

confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência  dominante  do  Supremo 

Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento 

ao recursos. Portanto, a vinculação das súmulas já existia antes mesmo da 

emenda constitucional. 120

Antes  do  advento  da  súmula  vinculante, 

José Miguel Garcia Medina considerava a relação da regra inserta no art. 557/CPC 

com a intensificação do efeito vinculante: 

Não há, ainda, como já se referiu, no direito brasileiro, o instituto da súmula 

vinculante.  As alterações  legislativas  ocorridas nos  últimos anos,  porém, 

vêm intensificando a influência das súmulas,  que, além de simplesmente 

orientar  a  aplicação  de  determinada  norma  jurídica,  servem,  hoje,  para 

justificar, por si só, o conhecimento ou o não conhecimento de um recurso 

e, até mesmo, o provimento ou o improvimento do mesmo, como já se viu 

(art. 557 do CPC, com a redação da Lei 9.756/98). 121

Estas  transformações  legislativas 

aumentaram  o  poder  de  alguns  juízos,  sem  merecerem  maiores  reprovações. 

Contudo, o mesmo não se deu com a súmula vinculante.

Seus maiores críticos,  infelizmente, deixam 

de trazer  à  lume argumento  importante,  qual  seja,  o  de  que a  força  da  súmula 

vinculante está no fato de sedimentar-se na própria lei, dado que busca perquirir a 

validade desta, ou os contornos da melhor interpretação, ou, ainda, a eficácia de 

seus comandos.

120 STRECK, Lenio Luiz.  Comentários à Reforma do Poder Judiciário.  Rio de Janeiro: Forense, 
2005, p. 190.
121 MEDINA, José Miguel Garcia. O Questionamento nos Recursos Extraordinário e Especial. 2ª 
edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 274.
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Nem  precisaria  ser  relembrado,  mas 

qualquer  decisão  no  sistema  jurídico  brasileiro,  leia-se,  da  civil  law,  vem 

supedaneada na lei. Eduardo C. Couture 122 lecionou: 

Do que precede resulta que a sentença, em última análise, em virtude de 

uma forma de articulação que é  própria  ao  direito,  vem a ser  o  ato  de 

avaliação  jurídica  dos  conteúdos  dogmáticos  constitucionais.  O  texto 

dispositivo da sentença há de ser fiel ao texto dispositivo da lei, e por sua 

vez este deve ser fiel ao texto dispositivo da Constituição. Entretanto, no 

âmago  da  fidelidade  aos  textos  deve  existir  uma  fidelidade  aos 

pressupostos dogmáticos que os inspiraram. A justiça (no sentido valorativo) 

do juiz deve coincidir com a do legislador, e a deste com a do constituinte.

Humberto Theodoro Júnior 123, após a EC nº 

45/04,  distinguiu  algumas  situações  onde  atua  o  efeito  vinculante,  propondo  o 

seguinte  quadro  constitucional  da  força  vinculante  dos  julgamentos  do  Supremo 

Tribunal Federal: 

• nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, a força vinculante 

emerge  diretamente  do  julgamento  de  mérito  da  causa,  que,  por  sua 

natureza, produz “eficácia contra todos” e pela emenda nº 45 deve produzir 

“efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à 

administração  pública  direta  e  indireta,  nas  esferas  federal,  estadual  e 

municipal” (CF, art. 102, § 2º, na redação da Emenda nº 45); 

• no controle difuso de constitucionalidade,  em que a questão constitucional 

não é objeto, mas motivo, do julgado do Supremo Tribunal Federal, também 

poderá surgir a força vinculante. Esta, todavia, não emergirá diretamente do 

julgado, mas dependerá de inclusão do entendimento em Súmula extraída da 

reiteração de decisões sobre a mesma matéria constitucional (CF, art. 103-A, 

acrescido pela Emenda nº 45) 

122 COUTURE, Eduardo C.  Fundamentos do Direito  Processual  Civil.  Tradução de Beneditcto 
Giaccobini, São Paulo: Red, 1999, p. 232.
123 THEODORO JÚNIOR, Humberto.  Curso de Direito Processual Civil.  Teoria Geral do Direito 
Processual Civil e Processo de Conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 701.
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Se  ainda  restam  alguns  questionamentos 

sobre a constituição de efeito vinculante sobre a súmula124, sobram, por outro lado, 

conseqüências negativas e nefastas da não vinculação. Se a lei previu um recurso 

porque não utilizá-lo? Este pensamento da parte não é desapegado de sustentação, 

mas, em contrapartida, protela o fim do processo com ônus de todas as espécies. 

Arnold Wald  125 comentou a vontade recursal da parte: 

Onde  não  há  uniformidade  jurisprudencial,  todos  continuam tentando,  o 

tempo  todo,  assegurar  o  máximo  de  vantagens  para  si  mesmos, 

resguardados  pelas  decisões  conflitantes  e  pela  morosidade  processual. 

Todos acabam ‘atirando para todos os lados’ no intuito de obter o máximo 

de si.

A  concessão  de  caráter  vinculante  a 

algumas decisões judiciais já não era sem tempo.

3.5.    ATRIBUTOS DA SÚMULA VINCULANTE

Atributos  são  características  de  um  dado 

objeto,  são os  traços distintivos,  as  qualidades que distinguem alguma coisa ou 

pessoa de outra. Assim, atributo da súmula vinculante é a qualidade que nela pode 

ser percebida e que a identifica como instituto jurídico distinto.

O  efeito  vinculante  atribuído  à  súmula 

acabou por aproximá-la, e muito, da própria norma legal. Ainda que concebida no 

âmbito do Poder Judiciário, a súmula projeta seus efeitos para além do processo e 

determina o modo único de interpretação de determinada norma.

124 Sílvio Nazareno Costa anotou: Observe-se que a vinculação representa forma excepcional de 
manifestação do poder hierárquico, uma vez que implica a possibilidade de interferir sobre a decisão 
inferior  mesmo antes  de esta  ser  objeto  de  recurso.  Trata-se,  pois,  de  exceção ao  princípio  da 
independência jurisdicional. A posição hierárquica, contudo, não é condição suficiente a garantir a 
vinculação, visto que nem toda decisão superior é dotada dessa autoridade. Normalmente, apenas os 
tribunais superiores, ou mesmo apenas a Corte Constitucional, gozam dessa prerrogativa.  Súmula 
Vinculamente e Reforma do Judiciário. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 15
125 WALD, Arnold. Eficiência Judiciária e Segurança Jurídica. In: MACHADO, Fábio Cardoso e outro 
(coord.) A Reforma do Poder Judiciário. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 61.
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A  proximidade  existente  entre  súmula 

vinculante e lei foi noticiada por Carlos Gustavo Rodrigues Del Pra: “Nesse sentido é 

que, a partir da EC-45, reputamos a súmula dotada de natureza de norma jurídica, 

porquanto seu preceito passa a gozar também de imperatividade e atributividade.” 126

Rodolfo  de  Camargo  Mancuso  127 também 

teceu comentários sobre a equiparação que pode ser feita entre os dois institutos: 

“Com tais  atributos,  a  súmula  vinculante  praticamente  se  ombreia  è  eficácia  da 

norma legal: ambas as fontes apresentam, como núcleo comum, a força obrigatória 

geral, abstrata e impessoal” 

Deste modo, se há vários pontos de contato 

entre a súmula e a lei, é de império que se investigue os atributos da própria lei, 

fazendo, depois, a necessária adaptação.

Carlos  Roberto  Gonçalves128 aponta  três 

características da lei: a) generalidade; b) imperatividade e c) autorizamento. Por sua 

vez, Maria Helena Diniz  129 destaca a imperatividade e o autorizamento.

Arnold Wald130 discorre: 

A norma universal  não é  feita  para resolver  determinados conflitos,  não 

atende a circunstâncias particulares, não se destina a regulamentar algum 

caso concreto. Ao contrário, pretende dar solução a todos casos que se 

possam  enquadrar  em  determinada  hipótese,  no  futuro.  É  uma  norma 

abstrata e imparcial, não se limita a estabelecer como certo conflito deverá 

compor-se.  Sendo  geral  e  prévia,  vale  como  norma  preventiva  e  como 

norma de composição, não tendo apenas um caráter repressivo.” 

126  DEL PRA, Carlos Gustavo Rodrigues.  Súmula Vinculante: Legitimação pelo procedimento do 
amicus curiae. In:FUX, Luiz e outros (coord.) Processo e Constituição, São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2006,  p. 206.
127 MANCUSO, Rodolfo de Camargo.  Súmula vinculante e a EC n. 45/2004. In: WAMBIER, Teresa 
Arruda Alvim (coord) Reforma do Judiciário – primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 45/2004. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 697.
128 GONÇALVES,  Carlos  Roberto.  Direito  Civil  Brasileiro:  Parte  Geral.  Volume  I,  São  Paulo, 
Saraiva, 2003, p. 31.
129  DINIZ,  Maria  Helena.  Curso  de  Direito  Civil  Brasileiro.  Volume I,  21ª  edição,  São  Paulo: 
Saraiva, 2004, p. 34.
130 WALD, Arnold. Direito Civil: Introdução e Parte Geral. 9ª edição revista, ampliada e atualizada de 
acordo com o novo código civil. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 27.
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Portanto, a norma é o comando obrigatório 

(imperatividade) proveniente do Estado-legislador que atinge todas as pessoas que 

se encontrem numa dada situação (generalidade) e que autoriza o lesado a exigir 

seu  cumprimento  ou  reparação  do  dano  causado  pelo  descumprimento 

(autorizamento).

A  súmula  vinculante  parece  trazer  consigo 

as características de imperatividade, generalidade e autorizamento, muito embora a 

forma de construção seja exatamente inversa, ou seja, a norma legal parte do geral 

para o particular (dedução), o que exije interpretação, e a súmula parte das decisões 

reiteradas em direção ao verbete sumular  (indução)  e  contém uma interpretação 

embutida. 131

Luiz  Flávio  Gomes  132 arrola  duas 

características essenciais da súmula vinculante: 1) imperatividade (imposição de um 

determinado sentido, que deve ser acolhido de forma obrigatória); e 2) coercibilidade 

(se não observada essa interpretação cabe reclamação ao STF, sem prejuízo de 

futuras e eventuais sanções, que podem ser previstas em lei). 

Como  já  apontado  acima,  Carlos  Gustavo 

Rodrigues Del Pra 133, indica como atributos a imperatividade e a atributividade. 

E,  ainda, Rodolfo de Camargo Mancuso  134 

assinala  como  atributos  a  generalidade,  a  impessoalidade,  a  abstração  e  a 

impositividade. 135

131 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Súmula vinculante e a EC n. 45/2004. In: WAMBIER, Teresa 
Arruda Alvim (coord) Reforma do Judiciário – primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 45/2004. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 697
132 GOMES, Luiz Flávio. Eficácia e extensão das súmulas vinculantes. Última Instância. Disponível 
em: <http://ultimainstancia.uol.com.br/imprime_noticia.php?idNoticia=17748.
133 DEL PRA,  Carlos  Gustavo  Rodrigues.  Súmula  Vinculante: Legitimação  pelo  procedimento  do 
amicus curiae. In:FUX, Luiz e outros (coord.) Processo e Constituição, São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2006,  p. 206.
134 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Súmula vinculante e a EC n. 45/2004. In: WAMBIER, Teresa 
Arruda Alvim (coord) Reforma do Judiciário – primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 45/2004. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005,  p. 706
135 Vide  também:  ”Nessa  ordem de  idéias,  o  enunciado  de  um julgamento  de  tribunal  a  que  a 
Constituição atribui força vinculante representa preceito geral e abstrato que deve figurar, dentro do 
respectivo  alcance,  ao lado das  fontes  ordinárias do direito  positivo  (lei  e  regulamentos).  Como, 
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Tentando  uniformizar  todas  as  idéias  e 

expressões apontadas, alinharemos como atributos da súmula vinculante apenas a 

generalidade, a imperatividade e a atributividade.

3.5.1.  GENERALIDADE 

Partindo da generalidade da norma, sabe-se 

que esta é abstração de seu comando, o fato de não se destinar a uma pessoa 

específica. Arnold Wald  136 escreve que “o comando que está na norma deve ser 

geral e não se referir ao caso concreto”.

O  que  é  geral  tende  a  ser  universal,  sem 

especificações.  De  Plácido  e  Silva,  ao  falar  da  lei  aponta:  “Seu  caráter  de 

generalidade, em virtude do que, em princípio, as leis não se estabelecem ou se 

prescrevem  para  cada  pessoa,  mas  para  todos  em  geral,  já  era  assente  em 

ULPIANO: “Jura non in singular personas, sed generaliter constituuntur”. (vol. III, p. 

62)

A  generalidade  conduz  à  impessoalidade, 

posto que aquilo que é geral não é destinado a ninguém em particular, valendo o 

paradoxo: o que é de todos não é de ninguém. E se é impessoal, é porque nasceu 

de forma abstrata, não para um caso concreto. 137

entretanto, a atividade do Judiciário não é, de ordinário, de criação, mas de aplicação da norma legal, 
a força vinculante da jurisprudência, quando cabível, atua basicamente na esfera de interpretação do 
direito  positivo.”  (THEODORO  JÚNIOR,  Humberto.  Curso  de  Direito  Processual  Civil.  Rio  de 
Janeiro: Forense, 2006, p. 701)

136 WALD, Arnold. Direito Civil: Introdução e Parte Geral. 9ª edição revista, ampliada e atualizada de 
acordo com o novo código civil. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 28
137 Falando da lei: “O seu comando é abstrato, não podendo ser endereçada a determinada pessoa”. 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Parte Geral. Vol. I, São Paulo: Saraiva, 2003, 
p. 31)
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Arnold Wald 138 faz a distinção da norma com 

os  atos  judiciários  e  administrativos,  obviamente  sem  considerar  a  súmula 

vinculante: 

A generalidade do comando distingue a norma jurídica do ato judiciário e do 

ato administrativo. O comando que está na norma deve ser geral e não se 

referir ao caso concreto. Ele deve aplicar-se a um grupo de pessoas e a um 

tipo determinado de relações jurídicas. Quando o comando não tem esse 

grau de abstração e de generalidade, não estamos diante de uma norma 

jurídica, mas simplesmente em presença de um ato administrativo ou de 

uma decisão judiciária. 

Com  a  súmula  vinculante,  porém,  a 

generalidade da lei avançou sobre esta espécie de ato judicial.

O comando constante da súmula vinculante 

atinge,  assim,  todas as  pessoas que se  encontrem na situação objeto  da então 

controvérsia judicial. Seus efeitos são projetos para além do processo, alcançando, 

inclusive, as situações extraprocessuais,  como no caso da Administração Pública 

que deve seguir a ordem sumulada e, nem mesmo, promover mais o acesso ao 

Judiciário para discussão da matéria.

De  outra  parte,  se  a  lei  é,  em  regra, 

genericamente absoluta, a súmula é genericamente relativa. Vale dizer, enquanto a 

lei  se dirige a quaisquer  pessoas,  a  súmula tem por  objetivo apenas os órgãos 

judiciários e os administrativos. O particular, ao que parece, não está obrigado aos 

comandos da súmula, apesar de que não encontrará amparo favorável se promover 

qualquer pleito perante o Poder Judiciário. A súmula vinculante, então, possui uma 

generalidade mitigada.

Nesta  linha  de  pensamento  escreve  José 

Afonso da Silva: 

138 WALD, Arnold. Op. Cit., p. 28
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A súmula vinculante não tem eficácia geral, porque só vincula os órgãos do 

Poder  Judiciário  e  da  Administração  Pública;  ou  seja,  não  tem eficácia 

contra todos, não vincula diretamente os particulares, por isso não tem força 

de lei. Os particulares não estão sujeitos às súmulas vinculantes, não são 

obrigados  a  se  conduzir  na  forma  por  eles  determinada,  podem 

desobedecer a elas sem que isso implique sanção. 139

A eficácia da súmula vinculante editada pelo 

STF passa a não ter eficácia erga omnes, isto é, contra todos, pois tem abrangência 

restrita  ao  Poder  Executivo  (administração  pública  federal,  estadual,  distrital  e 

municipal) e aos demais órgãos do Poder Judiciário.

 

Convém deixar registrado, contudo, que há 

entendimentos doutrinários que sustentam a eficácia erga omnes da súmula, como o 

de lavra de José Marcelo Menezes Vigliar: 140

A  regra  da  vinculação  é  extremamente  clara  e  tem  uma  força  que, 

convenhamos, supera em alguns aspectos a força da lei, pois a lei pode ser 

interpretada  e  levada  aos  tribunais.  A  decisão,  nos  limites  previstos  na 

Constituição Federal, não. Terá eficácia erga omnes  e efeito vinculante aos 

demais juízes e Administração!

Por  outro  lado,  a  vinculação  dos  órgãos 

judiciários não afeta o próprio Supremo Tribunal Federal, situação que já se operava 

nas demais formas de controle de constitucionalidade. Gilmar Ferreira Mendes 141, ao 

comentar a EC nº 3/93 anotou: 

De um ponto de vista estritamente material também é de se excluir uma 

autovinculação  do  Supremo  Tribunal  Federal  aos  fundamentos 

determinantes  de  uma decisão  anterior,  pois  isto  poderia  significar  uma 

renúncia ao próprio desenvolvimento da Constituição, afazer imanente dos 

órgãos de jurisdição constitucional.” 
139 SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. 2ª edição, São Paulo: Malheiros 
Editores, 2006, p. 562.
140 VIGLIAR, José Marcelo Menezes. A Reforma do Poder Judiciário. In: TAVARES, André Ramos e 
outros (coord.). Reforma do Judiciário – Emenda Constitucional 45/2004 analisada e comentada. 
São Paulo: Editora Método, 2005, p. 288
141 MENDES, Gilmar Fereira.  O efeito vinculante das decisões do Supremo Tribunal Federal  nos 
processos  de  controle  abstrato  das  normas.  Jus  Navigandi.  Teresina,  a.  4,  n.  43,  jul.  2000. 
Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=108>. Acesso em: 05 jan. 2006, p. 8/13
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Zeno  Veloso  142 afastou  essa 

“autovinculação” do STF por considerar prejudicial à própria sociedade: 

Não  seria  bom  que  o  Pretório  Excelso  ficasse  acorrentado  a  uma 

determinada decisão, por ele mesmo tomada, no controle jurisdicional de 

constitucionalidade, deixando de ver e considerar as realidades da vida, as 

transformações  sociais,  políticas,  econômicas,  as  outras  concepções  e 

exigências que tenham surgido e que determinam mutações informais na 

Constituição, ficando congelada aquela sentença, que era coerente com o 

estágio do direito da época em que foi proferida, mas que se encontra em 

vivo combate com uma nova ordem jurídica, ditada pelo decurso do tempo, 

pelo desenvolvimento, pela história.

A não vinculação do STF não pode ser vista 

como regra. Na verdade, se a norma constitucional deve ser interpretada da forma 

expressada  na  súmula,  seria  o  STF  o  primeiro  a  defender  o  seu  cumprimento, 

adotando-a em todas as suas decisões futuras.  Pensar  o contrário  seria  o  caos 

jurídico: 

A partir do momento em que o STF deixa de aplicar uma súmula do próprio 

tribunal, essa atitude poderia provocar a multiplicação de ações e recursos 

em que cada interessado argumentaria que, se nem o STF aplica a súmula, 

não há razão para tribunais e juízes inferiores a aplicarem também. 143

Com  cuidados  e  temperamentos,  ante  a 

própria previsão do § 2º,  do art.  103-A/CF, o STF poderá revisar ou cancelar  a 

súmula  quando  se  mostrar  divorciada  de  sustentação  fática  e  jurídica.  Tal 

possibilidade não significa que o STF pode aplicar a súmula para um caso e não 

admiti-la para outro estritamente idêntico.

Também  a  vinculação  deve  alcançar  os 

órgãos judiciários quando desenvolvem atividades atípicas, como as de natureza 

142 VELOSO, Zeno.  Controle Juriscional de Constitucionalidade.  3ª. Edição revista, atualizada e 
ampliada. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 199
143 NOGUEIRA, Gustavo Santana. Das súmulas vinculantes: uma primeira análise. In: WAMBIER, 
Teresa Arruda Alvim (coord)  Reforma do Judiciário – primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 
45/2004. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 276
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administrativa. Pedro Luiz Pozza 144 registra: “Relativamente ao Poder Judiciário, não 

somente  seus órgãos jurisdicionais  estarão sujeitos ao efeito  vinculante,  mas as 

suas decisões administrativas,  pois  também esse Poder  inclui-se no conceito de 

administração pública direta, seja federal, seja estadual.” 

A  considerar,  ainda,  que  existem  órgãos 

alheios  à  estrutura  do  Poder  Judiciário,  mas  que  desenvolvem  atividades  de 

“julgamento”,  embora  não  jurisdicionais.  Estes  igualmente  devem  seguir  o 

entendimento sumulado. Sérgio Seiji Shimura145 discorre da seguinte forma: 

Conquanto haja decisões não-jurisdicionais, portanto, exaradas por órgãos 

não integrantes do Poder Judiciário, devem as mesmas ser consideradas 

como  “administrativas”,  para  fins  de  vinculação  à  súmula  (ex.:  justiça 

desportiva,  cf.  Art.  217  da  CF);  e  decisões  proferidas  por  órgão  não 

integrante  do  Poder  Judiciário,  mas  de  conteúdo  jurisdicional  (ex.: 

arbitragem, cf. Lei 9.307/96). 

Quanto  ao  Poder  Legislativo,  a  vinculação 

não deve ser tida como engessamento da atividade precípua de seus órgãos. O 

Legislativo continuará produzindo seus textos, mas enquanto não editada norma em 

sentido diverso, valerá o comando sumulado, isto é, a validade, a interpretação e a 

eficácia da norma serão aquelas previstas na súmula. Oportuno colacionar: 

Um único reparo, entretanto, deve ser feito aos fundamentos do acórdão, 

pois  a  não-vinculação  do  Poder  Legislativo  diz  respeito  apenas  à  sua 

atividade política, ou seja, a de legislar. Entretanto, quando o Poder pratica 

atos administrativos, ele está vinculado à súmula, vez que abrangido pelo 

conceito de administração pública, como já referido em relação ao Poder 

Judiciário. 146

É nitído que a súmula vinculante alcançará, 

de  forma mais  direta,  o  Poder  Executivo,  o  Estado-administrador.  Tal  afirmação 
144 POZZA, Pedro Luiz. Considerações sobre a súmula vinculante. In: MACHADO, Fábio Cardoso e 
outro (coord.) A Reforma do Poder Judiciário. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 507
145 SHIMURA, Sérgio Seiji. Súmula vinculante. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord) Reforma 
do Judiciário – primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 45/2004. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2005, p. 764
146 POZZA, Pedro Luiz. Considerações sobre a súmula vinculante. In: MACHADO, Fábio Cardoso e 
outro (coord.) A Reforma do Poder Judiciário. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 508
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decorre  dos  próprios  dados  estatísticos,  que  indicam  os  entes  políticos  como 

maiores clientes do Judiciário, conforme lembrou Ada Pellegrini Grinover: 147

No entanto, a este respeito, é preciso lembrar que 79% dos processos em 

tramitação perante o Supremo envolvem o Poder Executivo (64% da União, 

8,2% dos Estados e 6% dos Municípios; só a Caixa Econômica Federal é 

responsável  por  44%  da  causas  em  andamento  no  Supremo  Tribunal 

Federal): é possível que, nas causas repetitivas que lhe dizem respeito, o 

Poder Executivo não ofereça reclamações.

Não será opção do administrador, não terá 

ele discricionariedade para avaliar a oportunidade ou a conveniência do ato, deverá 

curvar-se ao entendimento da súmula: 

Quando se diz que a súmula vincula a Administração Pública, não significa 

que apenas o procurador ou advogado da entidade estatal está proibido de 

ajuizar ação ou recorrer quando houver súmula vinculante. Muito ao revés: 

significa que todos os agentes públicos têm o dever de decidir, têm o dever 

de agir em conformidade com o disposto na súmula vinculante.148

O  ideal  seria  a  edição  de  “súmulas 

administrativas” capazes de orientar a prática dos atos dos servidores do órgão, o 

que não tem sido muito difundido nos dias de hoje: 

Ainda no contexto da atividade administrativa, parece importante consignar 

que, à luz do escopo de impedir a multiplicação de processos, a súmula 

vinculante  administrativa  (de  pouco  uso  até  aqui)  pode  representar  uma 

147 GRINOVER, Ada Pellegrini. A necessária reforma constitucional. In: TAVARES, André Ramos e 
outro  (coord.)   Reforma do Judiciário.  São Paulo:  Editora  Método,  2005,  p.  501.   (Acrescenta 
Antonio Carlos de Araújo Cintra: “Forçoso reconhecer também que, adotada a súmula vinculante, ela 
recairia concentradamente sobre as matérias relacionadas com a competência da Justiça Federal, 
seja em razão da matéria ou em razão da pessoa, uma vez constado ser a União e suas autarquias 
os principais protagonistas do abarrotamento de recursos e ações ajuizados perante o STF e o STJ” 
DINIZ, Antonio Carlos de A.. Efeito vinculante e suas conseqüências para o ordenamento jurídico. 
Jus  Navigandi,  Teresina,  a.  3,  n.  33,  jul.  1999.  Disponível  em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=252>. Acesso em: 05 jan. 2006, p. 8/11
148 SILVA, Bruno Mattos e. A súmula vinculante para a Administração Pública aprovada pela Reforma 
do  Judiciário.  Jus  Navigandi,  Teresina,  a.  9,  n.  541,  30  dez.  2004.  Disponível  em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6101>. Acesso em: 17 nov. 2005, p. 4/6.
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contribuição significativa se efetivamente utilizada, a partir de agora, como 

reforço e complemento das súmulas editadas pela Corte Constitucional. 149

3.5.2.  IMPERATIVIDADE

A  imperatividade  ou  impositividade  é  a 

qualidade que impõe a observância de algo, a obrigação de seguir certa regra ou 

disposição.  A  lei  é  imperativa  por  excelência,  “quando  exige  uma  ação,  impõe; 

quando quer uma abstenção, proíbe.” 150

Maria Helena Diniz 151 leciona que imperar é 

exigir um dever, a norma jurídica, portanto, “é manifestação de um ato de vontade 

do  poder,  por  meio  do  qual  uma  conduta  humana  é  obrigatória,  permitida  ou 

proibida”.

Para Norberto Bobbio, 152

os imperativos (ou comandos) são aquelas prescrições que têm maior força 

vinculante.  Esta  maior  força  vinculante  se  exprime  dizendo  que  o 

comportamento  previsto  pelo  imperativo  é  obrigatório,  ou,  em  outras 

palavras,  o  imperativo  gera  uma obrigação  à  pessoa  a  quem se  dirige. 

Imperativo e obrigação são dois termos correlatos: onde existe um, existe o 

outro. 

A súmula vinculante carrega em si a mesma 

característica  da  imperatividade.  Ocorrendo  sua  aprovação,  após  regular 

procedimento e observados os requisitos legais, o entendimento sufragado pelo STF 
149 MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado. 5ª edição revista 
e atualizada de acordo com a Reforma do Judiciário e as recentes reformas do Código de Processo 
Civil. São Paulo: Manole, 2006. p. 2146
150 GONÇALVES,  Carlos  Roberto.  Direito  Civil  Brasileiro:  Parte  Geral.  Volume  I,  São  Paulo: 
Saraiva, 2003, p. 32
151 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. Volume I, 21ª edição, São Paulo: Saraiva, 
2004, p. 26.
152 BOBBIO, Norberto.  Teoria da Norma Jurídica.  Tradução de Fernando Pavan Baptista e Ariani 
Bueno Sudatti, Bauru: EDIPRO, 2005, p. 96.
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importará na observância estrita pelos demais órgãos judiciários e administrativos. 

Diversamente da súmula não-vinculante,  a vinculante não tem feição meramente 

persuasiva, de orientação ou aconselhamento a tais órgãos. Decidido e aprovado, o 

verbete terá o mesmo condão da lei, até porque a súmula vinculante nada mais é do 

que a interpretação da norma.

A  súmula  serviria,  mutatis  mutandis,  como 

uma decisão superior se virtualmente fosse manejado algum recurso extraordinário 

ao STF, com vistas a definir a validade/interpretação/eficácia de alguma norma. O 

caráter vinculante produz os mesmos efeitos de um acórdão que altera a decisão 

inferior, só que sem a necessidade do recurso. 

Pode-se de certa forma dizer que a súmula 

detém até mais força que a lei, pois a autoridade nela contida não permite discussão 

da interpretação dada; a Constituição conferiu, exclusivamente, ao STF o poder de 

reputar constitucional ou não certo ato. 

Sérgio  Bermudes  153 retratou  bem  esta 

questão: 

A  diferença,  no  entanto,  entre  a  função  jurisdicional,  por  um lado,  e  a 

executiva e legislativa, por outro, reside no fato de que aquela se impõe aos 

seus destinatários, aniquilando-lhes a vontade, definitivamente substituída 

pela do Estado, enquanto as duas últimas porque, salvo excepcionalmente, 

não  dispõem de  meios  para  coibir,  por  si  mesmas,  a  insubmissão,  não 

operam essa substituição,  não conseguindo,  por  isso,  compor,  de modo 

satisfatório, os conflitos sociais de monta. A prova disso está no fato de que 

se pode opor resistência ao ato legislativo ou à providência executiva, mas o 

comando jurisdicional, a partir de certo momento, não admite desafio.

 

A modificação da súmula virá por força de 

alterações da base fática ou jurídica, principalmente, guardadas raras exceções de 

outras índoles. Até mesmo o Poder Legislativo, se desejar modificar o entendimento 

por meio de função típica, deverá providenciar novo dispositivo constitucional, isto é, 

153 BERMUDES, Sergio. Introdução ao Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 22
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deverá produzir nova Emenda Constitucional, o que exigirá, inclusive um quorum 

maior do que o utilizado pelo STF para aprovar a súmula vinculante. Diz Lênio Luiz 

Streck: 

Ou seja, se o próprio Supremo Tribunal Federal  não revisar ou cancelar 

determinada  súmula,  esta  somente  poderá  ser  expungida  do  sistema 

através de emenda constitucional, o que equivale a dizer que dois terços do 

Supremo Tribunal têm poder superior a três quintos do Congresso Nacional. 
154

É claro que a súmula não virá desprovida de 

razões, a motivação é exigência constitucional de todas os atos do Judiciário; a força 

da súmula estará, justamente, na coerência de indigitado raciocínio jurídico: 

O Supremo Tribunal Federal ocupa o primeiro lugar, como autoridade em 

jurisprudência; vêm depois os tribunais de segunda instância; por último, os 

de  primeira.  Não  se  olvide,  entretanto,  que  o  julgado,  para  constituir 

precedente,  vale,  sobretudo  pela  motivação  respectiva;  o  argumento 

científico tem mais peso do que o de autoridade. 155

3.5.3.  ATRIBUTIVIDADE

Atributividade  é  “a  qualidade  inerente  à 

norma jurídica  de atribuir a quem seria lesado por sua eventual violação a faculdade 

de exigir  do violador,  por  meio  do poder  competente,  o  cumprimento  dela  ou  a 

reparação do mal sofrido.” 156

Quanto à norma jurídica, persiste discussão 

sobre o caráter atributivo, preferindo alguns empregar a expressão “autorizamento”, 
154 STRECK, Lenio Luiz.  Comentários à Reforma do Poder Judiciário.  Rio de Janeiro: Forense, 
2005, p. 158.
155 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 
186.
156 DINIZ,  Maria  Helena.  Curso  de  Direito  Civil  Brasileiro.  Volume  I,  21ª.  Edição,  São  Paulo: 
Saraiva, 2004, p. 33.
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uma vez que ela não contém qualquer faculdade de reação contra quem quer que 

seja. O que a norma jurídica faz é autorizar o lesado a exigir o cumprimento dela ou 

a reparação pelo mal causado. 157

Por  seu  turno,  Miguel  Reale158 utiliza  a 

expressão “imperatividade atributiva” e discorre sobre a “bilateralidadade atributiva”, 

considerada como “uma proporção intersubjetiva, em função da qual os sujeitos de 

uma relação ficam autorizados a pretender, exigir, ou a fazer, garantidamente, algo.” 

Relacionando  estas  idéias  à  súmula 

vinculante, extrai-se do § 3º, do art. 103-A/CF, a possibilidade daquele que foi lesado 

pela não aplicação da súmula, ou pela aplicação equivocada, manejar reclamação 

perante o STF. O objetivo da reclamação é claro: anulação ou cassação da decisão 

reclamada.

A  atributividade,  ou  a  quem  prefere,  o 

autorizamento, é caractéristica marcante da súmula. Com a criação da reclamação 

para estes específicos casos, o legislador constitucional quis fortalecer as decisões 

do  STF,  autorizando  o  prejudicado  a  discutir,  diretamente  no  STF,  o  ato 

descumpridor do comando sumulado.

4. ASPECTOS PARTICULARES DA SÚMULA VINCULANTE

157 GONÇALVES,  Carlos  Roberto.  Direito  Civil  Brasileiro:  Parte  Geral.  Volume  I,  São  Paulo: 
Saraiva, 2003, p. 32.
158 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27ª. Edição, São Paulo: Saraiva, 2003, p. 51.
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4.1.  REQUISITOS

Do  art.  103-A  da  CF  exsurgem  inúmeros 

requisitos  para  a  edição  de  uma  súmula  vinculante.  Indigitados  requisitos  são 

exigências legais sem as quais a súmula será tida por inválida ou, dito de forma 

mais precisa, a súmula será inconstitucional;  ou ainda, poderá ser tomada como 

mera súmula não-vinculante.

Vê-se, então, claramente, a necessidade do 

órgão máximo do Poder Judiciário, responsável pelo controle de constitucionalidade 

no Brasil,  laborar com extremo cuidado e precisão técnica refinada, com vistas a 

afastar  as  dúvidas  derivadas  de  comando  legislativo  conflitante,  suscitador  de 

controvérsias jurídicas de relevo.

Embora  haja  a  mesma  compreensão 

doutrinária sobre o conteúdo das exigências constitucionais, os autores dispõem a 

matéria de modo desigual, cada um dividindo os requisitos de forma diferente.

Nas palavras de Gustavo Santana Nogueira 

sete  são  os  requisitos:  legitimidade,  quorum,  matéria  constitucional,  decisões 

reiteradas, controvérsia atual, grave insegurança jurídica e relevante multiplicação 

de processos. 159

Nelson  Nery  Junior  e  Rosa  Maria  de 

Andrade Nery160 propõem, de forma sintética, outro rol de requisitos:

a) tese jurídica que se quer afirmar em verbete de Súmula vinculante tem de dizer 

respeito a norma constitucional; 

159 NOGUEIRA, Gustavo Santana. Das súmulas vinculantes: uma primeira análise. In: WAMBIER, 
Teresa Arruda Alvim (coord)  Reforma do Judiciário – primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 
45/2004. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 271
160NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria Andrade.  Constituição Federal Comentada.  São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 301
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b) o objeto do verbete tem de ser a validade, a interpretação ou a eficácia de norma 

constitucional; 

c)  controvérsia  atual  entre  órgãos  do  Poder  Judiciário  ou  entre  eles  e  a 

administração  pública  sobre  a  validade,  interpretação  ou  eficácia  da  norma 

constitucional questionada; 

d)  grave  insegurança:  a  controvérsia  atual  deve  ter  aptidão  para  gerar  grave 

insegurança jurídica; 

e)  relevante  multiplicação  de  processos  sobre  questão  idêntica,  acarretada  pela 

controvérsia a respeito da norma constitucional questionada; 

f) reiteração das decisões do STF no mesmo sentido da afirmação da tese jurídica 

objeto do verbete vinculante; 

g)  quorum  qualificado:  decisão  por  2/3  dos  membros  do  STF  (oito  Ministros) 

afirmando a tese do verbete vinculante; 

h) publicação do verbete vinculante na imprensa oficial (DOU e/ou DJU). 

Pela  importância  de  cada  requisito, 

analisaremos separadamente cada um dos acima transcritos, apenas ressalvada a 

inserção de outro, qual seja, a competência exclusiva do STF para a criação das 

súmulas vinculantes, além da subdivisão do item “c” em dois distintos, ou seja, a 

controvérsia judicial como requisito isolado da atualidade da controvérsia, que passa 

a ser um requisito autônomo.

4.1.1.  AUTORIDADE COMPETENTE
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O  caput do  art.  103-A  inicia-se  com  a 

expressão  “O  Supremo  Tribunal  Federal  poderá”.  Assim  disposto,  resta 

incontroverso  que  o  legislador  constitucional  não  desejou  estender  aos  demais 

tribunais superiores a mesma competência,  muito menos aos tribunais inferiores. 

Centrou a força do novo instituto na figura exclusiva do STF, reforçando a idéia de 

que, na verdade, criou uma nova forma de controle de constitucionalidade, atípica e 

híbrida. 161 

A intenção do legislador foi a mais legítima e 

coerente  possível,  vencendo  as  teses  de  rejeição  do  instituto  pela  nova  feição 

emprestada  à  súmula  vinculante,  principalmente  com a  restrição  do  conteúdo  à 

matéria constitucional, o que por si só, já conduzia à exclusão dos demais tribunais 

por ser apenas o STF o guardião–mor do texto constitucional. 

Para Walber de Moura Agra, 162 

a intenção de aumentar as atribuições do Supremo Tribunal Federal é a de 

que  ele,  por  intermédio  da  súmula  vinculante,  possa  uniformizar  a 

jurisprudência infraconstitucional, atuando como pacificador jurisprudencial, 

ao determinar uma orientação que deve ser seguida por todas as instâncias 

do Poder Judiciário, diminuindo, como conseqüência, o número de recursos 

para as instâncias superiores. 

Problemas,  porém, mesmo assim ressoam, 

diante da ausência no Brasil de um verdadeiro e legítimo Tribunal Constitucional, 

posto que o STF tem na sua composição membros livremente escolhidos pelo Chefe 

do Poder Executivo, com o aval do Legislativo, o que, por certo, diminui a isenção 

técnica do órgão. Como ensina Willis Santiago Guerra Filho: 163

Uma verdadeira Corte Constitucional,  nos moldes europeus,  é um poder 

com atribuições não só jurídicas,  mas também assumidamente políticas, 

161 MACHADO,  Antônio  Cláudio  da  Costa.  Código  de  Processo  Civil  Interpretado.  5ª  edição 
revisada e atualizada de acordo com a Reforma do Judiciário e as recentes reformas do Código de 
Processo Civil. São Paulo: Manole, 2006, p. 2137.
162 AGRA, Walber de Moura. Comentários à Reforma do Poder Judiciário. Rio de Janeiro: Forense, 
2005, p. 117.
163 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo Constitucional e Direitos Fundamentais. 4ª edição 
revista e ampliada. São Paulo: RCS Editora, 2005., p. 21
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órgão constitucional independente dos demais poderes, inclusive do Poder 

Judiciário  “ordinário”,  ocupando-se  exclusivamente  da  tarefa  de  fazer 

cumprir  a  Constituição,  e  formado  democraticamente  com  juristas  de 

reconhecida excelência teórica, que cumprem um mandato.

Não  bastasse  a  crise  estrutural  e 

procedimental  do  Poder  Judiciário  brasileiro,  agrava a situação,  e  muito,  a  crise 

moral  e  ética  por  que  passam  justamente  os  Poderes  Executivo  e  Legislativo 

brasileiros, situação que diminui a força de credibilidade dos comandos jurisdicionais 

emitidos pelo STF. 

Logo, num momento de reclamos por justiça, 

eleva-se  sobremaneira  a  busca  pela  igualdade  das  decisões,  sem  outorga  de 

privilégios a pessoas físicas ou jurídicas, a fim de que as relações sócio-político-

econômicas recebam uma tutela imparcial de um poder realmente imparcial. Confira-

se o ensinamento de Luís Roberto Barroso: 164

As circunstâncias brasileiras, na quadra atual, reforçam o papel do Supremo 

Tribunal  Federal,  inclusive  em  razão  da  crise  de  legitimidade  por  que 

passam  o  Legislativo  e  o  Executivo,  não  apenas  como  um  fenômeno 

conjuntural, mas como uma crônica disfunção institucional. 

Com os olhos voltados para o passado, bem 

antes da CF atual que manteve a base estrutural do STF, justamente nos primeiros 

registros  da  súmula  vinculante,  tem-se  o  embrião  do  instituto  na  proposta  do 

Professor Haroldo Valladão, no Anteprojeto de “Lei Geral de Aplicação das Normas 

Jurídicas”  por  ele  apresentado  nos  idos  de  1964.  Já  àquela  época,  portanto, 

buscava-se a solução da uniformização erigindo o STF como órgão mais preparado 

para o mister. 

Conforme  fez  constar  José  Frederico 

Marques: 165

164 BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito. (O Triunfo 
Tardio do Direito Constitucional no Brasil), Revista Brasileira de Direito Público, nº 11, p. 65.

165 MARQUES,  José  Frederico.  Instituições de  Direito  Processual  Civil.  São Paulo:  Millenium, 
2000, p. 52.

98



Na justificativa do texto proposto, o professor Haroldo Valladão ressaltava 

que a “jurisprudência dos tribunais superiores” representa uma fonte positiva 

de  aplicação  das  normas  jurídicas,  pois  “o  direito  jurisprudencial  une  o 

direito  presente  ao  futuro,  é  a  ponte  entre  o  ‘jus  constituto”  e  o  “jus 

constituendo”.  E  sem  a  medida  proposta  de  erigir  o  Supremo  Tribunal 

Federal  na  ‘relevantíssima  atribuição  de  unificar  a  interpretação  da  lei 

federal,  dando  uniformidade  em  todo  o  país  à  jurisprudência,  o  texto 

constitucional é um simples saco sem fundo, e, em vez de uniformizar a 

jurisprudência,  torna-se  inútil,  falha  espetacularmente,  servirá  apenas de 

ponto de apoio para novos e intermináveis recursos extraordinários’, sendo 

“um verdadeiro divertissement judiciário”...

Por  outro  lado,  não  havendo,  por  ora,  a 

sinalização de alteração do procedimento de escolha dos membros do STF, e dada 

a ele a exclusividade da tarefa de sumular vinculativamente, é bom que se diga que 

a competência para aprovação da súmula não se confunde com a legitimidade para 

“requerer sua aprovação”. Vale dizer, o STF poderá editar súmulas  ex officio, por 

iniciativa de seus membros, mas também abre-se espaço para outros legitimados, 

via requerimento dirigido ao STF, nos casos,  portanto,  em que o STF agirá por 

provocação daqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade ou, 

ainda, por outros legitimados previstos na legislação infraconstitucional, nos termos 

da faculdade inserta no § 2º do art. 103-A da CF.

Nesse  sentido  é  que  discorre  Gustavo 

Santana Nogueira: 166 

No entanto, a legitimidade para propor súmula não é exclusiva do STF, e 

essa ausência de exclusividade é fundamental para emprestar às súmulas 

um caráter mais democrático, pois permite-se assim um debate maior na 

edição de súmulas que hoje não servem mais apenas como uma diretriz 

para o julgamento.

166 NOGUEIRA, Gustavo Santana. Das súmulas vinculantes: uma primeira análise. In: WAMBIER, 
Teresa Arruda Alvim (coord)  Reforma do Judiciário – primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 
45/2004. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 271
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O Projeto de lei do Senado nº 13, de 2006, 

cuida de estabelecer o rol de legitimados para a súmula vinculante, ampliando o 

número previsto no art. 103-A/CF:

Art. 3º São legitimados a provocar a edição, revisão ou cancelamento de 

súmulas com efeito vinculante:

I – o Presidente da República;

II – o Advogado-Geral da União;

III – a Mesa do Congresso Nacional ou de suas Casas;

IV – o Procurador-Geral da República;

V – o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;

VI – o Defensor Público-Geral da União;

VII – partido político com representação no Congresso Nacional;

VIII – confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.

IX – a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito 

Federal;

X – o Governador de Estado ou do Distrito Federal;

XI – o Procurador-Geral de Estado ou do Distrito Federal;

XII – o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Estado ou do 

Distrito Federal e Territórios;

XIII  –  o  Defensor  Público-Geral  de  Estado  ou  do  Distrito  Federal  e 

Territórios;

XIV – os Tribunais Superiores, os Tribunais de Justiça de Estados ou do 

Distrito Federal e Territórios, os Tribunais Regionais Federais, os Tribunais 

Regionais  do  Trabalho,  os  Tribunais  Regionais  Eleitorais  e  os  Tribunais 

Militares;

§  1º  Os Municípios  e  as  pessoas  jurídicas  integrantes da administração 

pública indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, poderão propor a 

edição de súmula com efeito vinculante, na forma do caput do art. 5º.

Esta legitimação será melhor  vista no item 

4.2, que trata justamente do procedimento para a aprovação da súmula vinculante. 

Sobre  a  competência  propriamente  dita,  a 

despeito  de  ser  taxativa  a  regra  constitucional  que  atribui  ao  Supremo Tribunal 

Federal a competência exclusiva para criação, revisão e cancelamento das súmulas, 
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vale relembrar que durante a tramitação do projeto da atual Emenda Constitucional 

nº 45/04, discutiu-se a possibilidade de igualmente ao Superior Tribunal de Justiça 

outorgar-se a mesma competência, ou até mesmo a outros tribunais, distinguindo-se 

apenas  a  questão  da  matéria  objeto  da  súmula,  neste  último  respeitante  tão-

somente quanto à lei infraconstitucional.

Argumentos  favoráveis  não  faltaram.  Os 

principais gizavam em igual  norte dos tangentes ao STF: morosidade processual 

decorrente do abarrotamento de processos junto ao STJ, TST etc, e necessidade de 

uniformização jurisprudencial a fim de por cobro à insegurança jurídica derivada.

Domingos Franciulli Netto 167 deixou assente: 

“Dentro de todo o contexto, despiciendo alertar que, com a não-extensão da súmula 

vinculante  ao  STJ,  muito  padecerá  a  unidade  de  entendimento  (não  se  disse 

‘igualdade’) acerca da jurisprudência infraconstitucional”. 

Reforçam o coro favorável Walber de Moura 

Agra,  para  quem “a  sistemática  adotada  revela-se  trôpega,  porque a  função  de 

sistematização poderia ter sido deferida ao Superior Tribunal de Justiça e a outros 

Tribunais Superiores”  168 e, por seu turno, Arnold Wald 169, justamente por entender 

que o princípio da celeridade – a assegurada razoável duração do processo, restará 

comprometido  no  que  tange  à  materia  infraconstitucional,  reconhecidamente 

importante  para  a  sociedade  brasileira  hodierna.  De  sua  lavra  é  o  asserto: 

“Entendemos que o efeito vinculante das súmulas deve abranger não somente as 

decisões constitucionais do Supremo Tribunal Federal, mas também as proferidas 

pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  especialmente  em  matéria  tributária, 

administrativa e monetária.” 

167 FRANCIULLI  NETTO,  Domingos.  Reforma  do  Poder  Judiciário.  Controle  Externo.  Súmula 
vinculante. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord) Reforma do Judiciário – primeiros ensaios 
críticos sobre a EC n. 45/2004.São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 151
168 AGRA, Walber de Moura. Comentários à Reforma do Poder Judiciário. Rio de Janeiro: Forense, 
2005, p. 117.
169 WALD, Arnold. Eficiência Judiciária e Segurança Jurídica. In: MACHADO, Fábio Cardoso e outro 
(coord.)  A Reforma do Poder Judiciário.  São Paulo: Quartier Latin, 2006  A Reforma do Poder 
Judiciário. , p. 64.
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Tendo  em  mira  a  crise  de  ausência  de 

efetividade  dos  direitos  fundamentais,  entendemos  que  o  instituto  da  súmula 

vinculante poderia ter sido estendido aos demais tribunais, ressalvando o legislador 

o estabelecimento de outros requisitos, principalmente quanto à restrição dos temas 

jurídicos  a  serem  sumulados.  A  propósito,  eis  o  magistério  de  Ingo  Wolfgang 

Sarlet:170  

É neste contexto que se têm sustentado que são os próprios tribunais, de 

modo  especial  a  Jurisdição  Constitucional  por  intermédio  de  seu  órgão 

máximo, que definem, para si mesmos e para os demais órgãos estatais, o 

conteúdo e sentido ‘correto’ dos direitos fundamentais. 

A  crise  da  Justiça  não  tem  essência 

exclusivamente constitucional, mas perpassa por todas matérias infraconstitucionais, 

as  quais,  mutatis  mutandis,  referem-se  também  a  direitos  fundamentais,  o  que 

autorizaria, com as cautelas de estilo, a extensão aos demais tribunais, alteração 

que pode vir a ser efetuada em futura emenda constitucional.

4.1.2.  QUORUM PARA APROVAÇÃO

O  dispositivo  constitucional  estabeleceu 

quorum mínimo de 2/3 dos Ministros do Supremo Tribunal Federal para aprovação 

de  súmulas  vinculantes.  Nas  palavras  de  José  Afonso  da  Silva,  empresta-se  a 

expressão quorum “ao número de membros de uma assembléia, necessário para o 

seu funcionamento ou para as suas deliberações.” 171

A Constituição, portanto, exigiu um quorum 

diferenciado, superior mesmo a outros tipos de quorum qualificados. Veja-se, por ser 

oportuno, o magistério seguinte: “Este quorum de 2/3 é, proporcionalmente maior 

que  a  própria  exigência  de  3/5  necessários  para  a  aprovação  da  emendas 

170 SARLET,  Ingo  Wolfgang.  A  Eficácia  dos  Direitos  Fundamentais.  5ª  edição  atualizada  e 
ampliada. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 369.
171 SILVA,  José Afonso da.  Processual  Constitucional  de Formação das Leis.  2ª edição,  São 
Paulo: Malheiros, 2006, p. 266

102



constitucionais, o que, de per si, demonstra a dificuldade para a aprovação, revisão 

e cancelamento das súmulas.” 172

Ocorre,  porém, que a falta  de precisão do 

texto nos demais aspectos conduz a diferenciadas interpretações. Vejamos.

Nos  termos  do  art.  101  da  CF,  o  STF  é 

composto por 11 Ministros, em número fixo, e não mínimo ou máximo. Ao aplicar-se 

a fração de 2/3 sobre aludida composição ministerial (11), o resultado obtido seria 

7,333  (sete  vírgula  trezentos  e  trinta  e  três).  Assim,  correto  asseverar  que  são 

necessários 8 Ministros para a aprovação, ou seja, o número inteiro superior mais 

próximo ao do resultado da operação matemática determinada; haja vista que com 

apenas sete Ministros estar-se-ía abaixo do limite, obviamente por não ser possível 

fracionar pessoas.

Vê-se que o legislador, mais uma vez, não 

foi preciso na construção do texto legal. Se o número de Ministros do STF é fixo, 

melhor  seria  diretamente  apontar  um  número  inteiro  (8)  e  não  apontar  uma 

expressão fracionária.  A  forma fracionária,  se  o  caso,  poderia  ser  adotada para 

tribunais  com  composição  variável,  como  o  STJ,  já  que  o  art.  104/CF  não 

estabeleceu um número imutável, mas um “mínimo” de 33 Ministros.

E  mais.  O  caput do  art.  103-A  da  CF 

empregou  apenas  a  expressão  “mediante  decisão  de  dois  terços  dos  seus 

membros”. Pode parecer absurdo para alguns, mas é evidente que o texto não fala 

em “decisão favorável de seus membros”, diz somente “decisão” de seus membros.

O  problema  é  que  se  reunidos  para  a 

sessão,  por exemplo,  oito Ministros e a decisão for  seis votos favoráveis  e dois 

contrários (6x2), temos que afirmar que houve decisão de 8 Ministros, muito embora 

os votos favoráveis sejam inferiores a este número. 

172 LAMY,  Marcelo  e  CONCI,  Luiz  Guilherme  Arcaro.  Reflexões  sobre  a  súmula  vinculante. 
In:TAVARES, André Ramos e outros (coord.)  Reforma do Judiciário. , p. 318.
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O  projeto  de  lei  que  visa  regulamentar  o 

dispositivo constitucional peca pelo mesmo equívoco ao deixar de prever no art. 2º, 

§ 3º, o conteúdo dos votos:

“§  3º  A  decisão  sobre  a  aprovação  ou  rejeição  da  súmula  com  efeito 

vinculante  somente será tomada se presentes na sessão pelo menos 
oito Ministros.” (grifamos)

A interpretação do § 4º ameniza um pouco o 

risco  de  ambigüidade  ao  determinar  a  suspensão  da  sessão  quando  houver 

possibilidade de influência no resultado: 

Se não  for  alcançada a  maioria  necessária  à  aprovação  da  súmula  por 

estarem ausentes Ministros em número que possa influir  no julgamento, 

este será suspenso a fim de que aguarde o seu comparecimento, até que se 

atinja  o  número  necessário  para  a  prolação  da  decisão  num ou  noutro 

sentido.

Por exemplo, se presentes 8 Ministros e o 

resultado  for  5x3  ou  4x4,  suspende-se  a  sessão.  Entretanto,  insiste-se  na 

indagação: e se a votação for 6x2? Mais uma vez é possível voltar-se ao problema 

original, quer dizer, se estão presentes oito Ministros e prevaleceu o voto da maioria 

absoluta, os votos faltantes (no caso, apenas 3) não terão o condão de modificar o 

resultado da decisão.

Logo, o adjetivo “favoráveis” seria bem-vindo 

para afastar interpretações indesejáveis. É óbvio que, por respeito ao bom-senso e 

às  demais  formas  de  interpretação,  afastada  restará  a  aceitação  de  teses  que 

indiquem número diverso de, no mínimo, oito Ministros.

De tal sorte que a doutrina é uníssona nesse 

sentido,  como,  aliás,  sintetiza  Sérgio  Seiji  Shimura:  “E,  uma  vez  aprovada  por 

decisão de pelo menos 2/3 de seus membros (8 Ministros), deve ser publicada na 

imprensa oficial”. 173 
173 SHIMURA, Sérgio Seiji. Súmula vinculante. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord) Reforma 
do Judiciário – primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 45/2004.São Paulo: Editora Revista dos 
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O  quorum  de  dois  terços  é  exclusivo  das 

súmulas vinculantes,  o  que permite  dizer  que eventual  adoção de súmulas não-

vinculantes pelo STF continua a exigir a maioria absoluta de seus membros, isto é, 

seis votos favoráveis, opinião esta referendada por Gustavo Santana Nogueira: 174

Mesmo assim, entendemos que não foi revogado o quórum previsto no art. 

102,  §  1º,  do RISTF,  que exige maioria  absoluta,  ou seja,  a  aprovação 

depende de seis Ministros.  O quórum mais qualificado deve-se ao efeito 

vinculante,  porém defendemos  a  existência  de  súmulas  não-vinculantes, 

que podem ser aprovadas com o voto de seis Ministros. 

 4.1.3.  MATÉRIA CONSTITUCIONAL

A redação do novo art.  103-A, trazida pela 

Emenda Constitucional nº 45/04, é enfática ao apontar que a matéria sumulável está 

jungida tão-somente àquelas de nítido cunho constitucional. Nos estritos termos de 

referido  dispositivo,  lê-se  que  o  STF  está  autorizado  a  aprovar  súmulas  “sobre 

matéria constitucional”.

A questão que desponta é justamente a de 

estabelecer  o  que  pode  ser  compreendido  como  matéria  constitucional,  se  a 

interpretação do dispositivo é, de fato e de direito, restritiva, ou, quiçá mesmo, se 

pode empreender uma extensão ao emitido pelo legislador constitucional.

Parece  que  o  entendimento  perpassa pela 

própria estrutura do Poder Judiciário, isto é, a própria existência dos dois tribunais, 

STF e STJ, sinaliza para a necessidade de distinção objetiva dos temas por eles 

julgados.  Ora,  se  o  STF,  por  força  do  caput do  art.  102/CF,  é  o  “guarda  da 

Tribunais, 2005, p. 763.
174 NOGUEIRA, Gustavo Santana. Das súmulas vinculantes: uma primeira análise. In: WAMBIER, 
Teresa Arruda Alvim (coord)  Reforma do Judiciário – primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 
45/2004.São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 272.
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Constituição” e, em razão da competência recursal extraordinária do art. 102, III/CF, 

cabe a ele o julgamento dos recursos interpostos contra decisões contrárias ao texto 

constitucional,  nada  mais  lógico  de  afastar-se  as  questões  de  índole 

infraconstitucional. Estas questões são da alçada do STJ, conforme dispõe o art. 

105/CF. De modo que o móvel condutor das alterações promovidas pelo Constituinte 

de 1988, em especial a criação do Superior Tribunal de Jutiça, foi a necessidade de 

focar as decisões do Supremo Tribunal Federal apenas nos debates que envolviam 

afronta à Constituição.

A  Ministra  Eliana  Calmon  ao  analisar  o 

cabimento do recurso especial pela alínea “b” do art. 105/CF, antes da alteração 

promovida pela EC 45/04, discorreu sobre a dificuldade em estabelecer-se uma linha 

divisória  precisa  entre  matéria  constitucional,  que  permitia  o  manejo  de  recurso 

extraordinário,  e  matéria  infraconstitucional,  enfrentada  por  meio  de  recurso 

especial. 175

É bem verdade que, sendo a Constituição a 

Lei  Maior,  toda  a  legislação  inferior  submete-se  às  regras  e  princípios  nela 

insculpidos. Há, portanto, sempre uma relação entre a lei e a Constituição. Todavia, 

tal relação não pode ser empecilho para a separação dos temas, sob pena de, não 

sendo possível, ver-se o caos na competência recursal destes dois tribunais.

Isto  posto,  entendemos  que  matéria 

constitucional  é  aquela  que  está  atrelada  diretamente  aos  dispositivos  do  texto 

constitucional,  aquela  que,  sem maiores  elucubrações,  percebe-se  nitidamente  a 

violação  da  norma  expressa  na  Constituição.  Por  seu  turno,  matéria 

infraconstitucional, por mais que possua uma relação com a Constituição, afigura-se 

como aquela fincada mais detidamente na lei, a relação com o texto constitucional é, 

pois, indireto e oblíquo.

No dizer de Eliana Calmon: 176

175 CALMON, Eliana. Recurso Especial interposto pela alínea “b” face à competência do STF.  In: 
<http://stf.gov.br/discursos/0001114. Acesso em: 05 jan. 2006.
176 CALMON, Eliana. CALMON, Op. Cit..
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Construiu-se a teoria da violação reflexa à Constituição. Temos então dois 

postulados: 1º) quando a violação à Carta Maior for direta e frontal, só é 

possível  o  exame  via  recurso  extraordinário;  2º)  quando  a  violação  à 

Constituição for por via oblíqua, por via reflexa, não se admite o recurso 

extraordinário, sendo pertinente o recurso especial pela alínea b.”

Matéria constitucional é aquela diretamente 

focada nos princípios e normas dispostas na Constituição Federal. Por outro lado, 

como a Constituição trata do fundamento de todos os demais campos do Direito, 

nada impede a sumulação de quaisquer temas jurídicos, penais ou não-penais (civis, 

previdenciários, tributários, meio ambiente etc.), com a ressalva de que frontalmente 

estejam  voltados  aos  dispositivos  constitucionais,  sem  imiscuir-se  na  esfera 

infraconstitucional.

Como elastério de tal afirmação, Luiz Flávio 

Gomes  177 sinaliza até  a possibilidade de extensão da súmula vinculante para  o 

campo do direito penal, ainda que de forma mitigada: 

No âmbito criminal, só será possível súmula vinculante quando o tema penal 

ou  processual  penal  tenha  sido  constitucionalizado.  Não  existe  súmula 

vinculante em relação a uma norma infraconstitucional. Não deveremos ter 

muitas súmulas vinculantes nessa área.

Se  em  tese  qualquer  matéria  pode  ser 

sumulada, preocupa-nos apenas aquelas que possuem uma carga muito forte dos 

“fatos” regrados. Direito e fato andam juntos, com maior ou menor envergadura de 

um sobre o outro. Se o componente fático sobrelevar o de direito, e mais, se os fatos 

pautarem-se  pela  volubilidade  e  inconstância,  recomenda-se  cuidados  na 

sumulação. 

 A verificação da maior ou menor carga fática 

é  aferida  pela  facilidade  de  construir-se  a  súmula.  Se  houver  necessidade  de 

profundo  desenvolvimento  do  texto  sumular,  abarcando  diversas  e  possíveis 
177 GOMES, Luiz Flávio. Súmulas vinculantes em matéria criminal. Última Instância. Disponível em: 
<http://ultimainstancia.uol.com.br/imprime_noticia.php?idNoticia=13504
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situações, se a súmula não puder ser elaborada com resumidos assertos, perto se 

está do perigo de sumulação. 178

A propósito, já foi assim lecionado: 

As súmulas só podem dizer respeito a situações capazes de se repetir ao 

longo  do  tempo  de  modo  absolutamente  idêntico.  Em  princípio  não  se 

poderia,  por  exemplo,  sumular  tese  jurídica  relativa  a  direito  de  família, 

porque situações de família nunca são idênticas. 179

Porém, é possível defender que o perigo de 

criar-se  súmulas  com  robusto  elemento  fático  não  precisa  ser  traduzido  como 

proibição; a cautela não sinaliza para a impossibilidade. Na verdade, o fenômeno 

que  poderia  vingar  seria  o  da  inaplicabilidade  da  súmula,  uma  vez  que  a 

singularidade da questão de fato implicaria a sua não conformação com os ditames 

da súmula. Nesse sentido manifestou-se Marco Antonio Botto Muscari: 180

No que tange a este tópico, o máximo que se pode concluir é que, sempre 

que  a  norma  de  interpretação,  validade  ou  eficácia  controvertida  estiver 

visceralmente ligada a um quadro fático, será desaconselhável a emissão 

de  súmula  vinculante.  Isto  porque,  aumentando  as  variáveis  fáticas, 

crescerão as chances de inaplicabilidade da súmula ao caso sub iudice. 

A utilidade  da  súmula  vinculante  se  avulta 

nos  casos  onde  envolvido  esteja  a  Administração  Pública,  pela  quase  sempre 

presente multiplicação relevante de processos, como aliás prenuncia Pedro Miranda 

de Oliveira: 181

178 “Para serem consideradas questões de direito – teses jurídicas puras – as regras que podem ser 
objeto de súmula devem se aplicar a fatos cujos aspectos que têm conseqüências jurídicas possam 
ser resumidos em uma ou duas frases, porque não envolvem peculiaridades relevantes para sua 
qualificação ou para a indicação de respectivo regime jurídico.” (MEDINA, José Miguel G., WAMBIER, 
Luiz  Rodrigues  e  WAMBIER,  Teresa  A.  Alvim  Wambier.  Repercussão  geral  e vinculante.  In: 
MACHADO, Fábio Cardoso e outro (coord.)  A Reforma do Poder Judiciário.  São Paulo: Quartier 
Latin, 2006, p. 442)

179 MEDINA, José Miguel G., WAMBIER, Luiz Rodrigues e WAMBIER, Teresa A. Alvim Wambier. 
Repercussão geral e vinculante. In: MACHADO, Fábio Cardoso e outro (coord.) A Reforma do Poder 
Judiciário. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 440.
180 MUSCARI, Marco Antonio Botto. Súmula Vinculante. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 1999, 
p. 93
181 OLIVEIRA, Pedro Miranda de. A (in)efetividade da súmula vinculante: a necessidade de medidas 
paralelas. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord) Reforma do Judiciário – primeiros ensaios 
críticos sobre a EC n. 45/2004. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 603
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As súmulas vinculantes, assim, poderão ser muito úteis, principalmente para 

os casos referentes a matérias administrativas, tributárias e previdenciárias, 

em que o Poder Público tenha sucumbido diante dos interesses particulares, 

ou ainda nos casos de interesses difusos e/ou coletivos.” 

Não  se  compreende  em  “matéria 

constitucional”, via de regra, os temas atinentes a questões puramente processuais, 

somente se vergastados eventuais princípios do processo. Márcio Fernando Elias 

Rosa 182 escreveu:

Assim, nas atuações originárias do Supremo Tribunal Federal  (como nas 

infrações penais comuns, o julgamento do Presidente da República, o Vice-

Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o 

Procurador-Geral da República – art. 102, b, da CF), e mesmo nas ações de 

inconstitucionalidade das quais constem decisões puramente processuais, 

não se admitirá a edição de súmula de caráter e efeitos vinculantes.

Em que pese, portanto, a idéia de restrição à 

matéria constitucional, surge outro ponto importante de discussão, justamente pela 

previsão contida no art. 8º da EC 45/04:

“Art.  8º.  As  atuais  súmulas  do  Supremo  Tribunal  Federal 

somente produzirão efeito vinculante após sua confirmação por 

dois  terços  de  seus  integrantes  e  publicação  na  imprensa 

oficial”

A  dúvida  noticiada  circunscreve-se  à 

possibilidade de atribuir-se efeito  vinculante  a qualquer  súmula  anterior  à  EC nº 

45/04,  quer  trate  exclusivamente  de  matéria  constitucional,  quer  trate  de  outras 

matérias de natureza infraconstitucional.

182 ROSA,  Márcio  Fernando  Elias.  Reforma  do  judiciário  e  a  crise  de  constitucionalidade.  In: 
TAVARES, André Ramos e outros (coord.)  Reforma do Judiciário.   Sâo Paulo:  Editora Método, 
2005, p. 527.
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Os  requisitos  derivados  do  dispositivo  em 

comento parecem ser, se analisados isoladamente, em menor número do que os 

exigidos para a aprovação original de súmulas. A transformação exigiria apenas a 

competência do STF, o quorum qualificado e a publicação da súmula.

Todavia, entendemos não ser esta a melhor 

interpretação. A propósito, seria imaginável transformar súmulas de questões não 

atuais,  vale  dizer,  desprovidas  de  interesse  jurídico  pelo  caráter  jurássico  da 

súmula? Teria sentido resgatar temas já desprovidos de utilidade pela superação 

social daquelas questões tratadas sumularmente? A resposta, é óbvio, só pode ser 

negativa;  de  modo  que  a  atualidade  da  súmula  é  requisito  também  para  a 

transformação da súmula persuasiva em súmula vinculante.

A digressão poderia estender-se aos demais 

requisitos,  mas importa aqui enfrentar apenas a exigência de restrição à matéria 

constitucional.

Como já assentado, o que fez o legislador 

constitucional ao introduzir a súmula vinculante foi instituir a estipulação de forma 

diversa de controle de constitucionalidade, a ser exercida exclusivamente pelo STF. 
183

E  diferente  não  deveria  ser,  ainda  mais 

quando não se tem no Brasil uma genuína Corte Constitucional, funcionando o STF 

como guarda-mor da Constituição. Dito de outro modo, no cenário atual (...)

(...) assume papel de fundamental importância a interpretação constitucional 

derivada  das  decisões  proferidas  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  cuja 

função  institucional,  de  “guarda  da  Constituição”  (CF,  art.  102,  caput), 

confere-lhe o monopólio da última palavra em tema de exegese das normas 

positivadas no texto da Lei Fundamental, como tem sido assinalado, com 

particular ênfase, pela jurisprudência desta Corte Suprema. 184

183 MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado. 5ª edição revista 
e atualizada de acordo com a Reforma do Judiciário e as recentes reformas do Código de Processo 
Civil. São Paulo: Manole, 2006, p. 2137.
184 FREIRE, Rodrigo da Cunha Lima. In: NEVES, Daniel Amorim Assumpção e outros. Reforma do 
CPC., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006,  p. 360
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A  preocupação  do  STF  deve  ser  a  de 

guardião da Constituição Federal. Não pode o órgão de cúpula do Poder Judiciário 

perder-se em meio a questões outras de menor envergadura, principalmente quando 

os reclamos de seus integrantes, e até mesmo dos demais operadores do direito, 

centra-se na imensa gama de recursos extraordinários pendentes de julgamento. Se 

o  STF  não  consegue  dar  conta  destas  questões,  julgando  com  brevidade  e 

segurança jurídica os temas constitucionais a ele submetidos, com mais razão seria 

agravada a  situação se  o  STF fosse  debruçar  sobre  questões outras  de  índole 

infraconstitucional.

Em suma, controlar a unidade e a autoridade 

da Constituição Federal do Brasil já é um trabalho assaz hercúleo, o que, por si só, 

impediria a assunção pelo STF de misteres outros.

De  sorte  que,  respeitadas  opiniões 

contrárias, não defendemos a possibilidade de permitir a transformação de qualquer 

súmula em vinculante, mas apenas aquelas que tiverem por objeto o enfrentamento 

de matéria constitucional.

Sobre  opiniões  contrárias  a  este 

entendimento, pode ser citada Djanira Maria Radamés de Sá: 185

Embora a dicção do art. 103-A caput estabeleça a adoção da vinculação a 

matéria constitucional, dispositivo inserido no texto da EC 45/2004 permite a 

extensão do efeito às mais de sete centenas de súmulas já emitidas pelo 

STF, inclusive sobre matéria infraconstitucional o que, por certo, viabilizará 

o efeito pretendido de cerceamento não só da atividade recursal como o 

acesso à justiça pelo jurisdicionado comum.

Todavia,  parece que mais  coerente  com a 

sistemática  adotada  e  a  finalidade  perfilhada  na  súmula  vinculante  é  centrar-se 

apenas na matéria exclusivamente constitucional.

185 SÁ, Djanira Maria Radamés de.  A Atividade Recursal Civil na Reforma do Poder Judiciário. 
São Paulo: Editora Pilares, 2006.
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 4.1.4. OBJETIVIDADE ESPECÍFICA

Na dicção do § 1º do art. 103-A, a súmula 

vinculante  “terá  por  objetivo  a  validade,  a  interpretação  e  a  eficácia  de  normas 

determinadas”.  O objeto da súmula não pode ser  outro se não a norma, e  uma 

norma  especificada;  e  quanto  a  esta,  o  objetivo  não  pode  ser  outro  se  não  a 

verificação de três aspectos: validade, interpretação e eficácia.

Norma  determinada,  pois,  é  norma 

expressamente  declarada,  é  aquela  perfeitamente  caracterizada,  extremada  de 

quaisquer  outras.  Logo,  a  indicação  do  dispositivo  constitucional,  o  artigo  da 

Constituição em discussão, é providência que não pode faltar.

Sem  uma  norma  não  há  espaço  para  a 

adoção de súmulas vinculantes,  estas têm como premissa a existência  daquela. 

Assim deve  ser  dito  porque  o  Poder  Judiciário  não  está  livre  da  obediência  ao 

primado da lei, o que se confere a ele é a adequação do texto legal aos indivíduos 

dentro de um momento histórico. Deste modo, Marcelo Augusto Scudeler: 186

A súmula, em sua essência, deverá pressupor a existência de uma norma, a 

partir  da qual o tribunal fará sua interpretação,  revelando o seu alcance, 

significa  e  sentido.  Não  deverá,  em  hipótese  nenhuma,  inovar  textos 

legislativos, sob pena de ofensa à independência dos Poderes, restringindo-

se, tão-somente, na orientação geral sobre o modo de aplicar a regra de 

direito no caso concreto. 

A existência da lei exige sua aplicação aos 

casos concretos, notadamente na hipótese de solicitação de intervenção do Poder 

Judiciário para solução da lide. A lei, por assim dizer, solucionaria o caso, pois a 

sentença seria mero ato declaratório do juiz. Jaqueline Mielke Silva 187 prelecionou: 
186 SCUDELER,  Marcelo  Augusto.  A súmula  vinculante.  In:  ALMEIDA,  Jorge  Luiz  de  (coord.).  A 
Reforma  do  Poder  Judiciário:  Uma  abordagem  sobre  a  Emenda  Constitucional  no.  45/2004. 
Campinas, SP: Millennium Editora, 2006, p. 62.
187 SILVA,  Jaqueline  Mielke.  O Direito  Processual  Civil  como Instrumento  de  Realização  de 
Direitos. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2005, p. 322.

112



Por outro lado, pressupõe-se que o ordenamento jurídico, criado por  um 

legislador todo poderoso, possa oferecer ao juiz a solução para os casos 

concretos que lhe caibam julgar, de modo que a função de julgar não seja 

nada além da mecânica declaração da vontade concreta da lei’. O processo 

de  conhecimento,  com  a  exigência  dos  juízos  de  certeza,  pressupõe  a 

univocidade da lei, capaz de permitir apenas uma solução correta. 

Contudo, nem sempre se tem uma solução 

única,  ante  os  mais  variados  vetores  e  valores  que  grassam  na  mente  dos 

julgadores.  Quanto à  súmula  vinculante,  o  problema não é  a causa próxima do 

mérito do processo propriamente dito. O que se busca junto ao STF é espancar 

dúvidas respeitantes apenas à validade,  interpretação e eficácia da norma a ser 

empregada em determinado caso.

Para tanto, a busca do sentido da validade, 

interpretação e eficácia da norma é tema que exige maior digressão.

Nas  palavras  de  Rodolfo  de  Camargo 

Mancuso188,  “validade,  diz  com a  aferição  da  estrutura  da  norma,  tanto  em sua 

gênese formal como em sua compatibilidade substancial com o texto constitucional”. 

Vale mencionar, validade tem relação com a forma e a substância da lei frente à 

Constituição.

Norberto Bobbio  189 deixou registrado que: 

O problema da validade é o problema da existência da regra enquanto tal, 

independentemente do juízo de valor se ela é justa ou não. Enquanto o 

problema  da  justiça  se  resolve  com  um  juízo  de  valor,  o  problema  da 

validade se resolve com um juízo de fato, isto é, trata-se de constatar se 

uma regra jurídica existe ou não, ou melhor, se tal regra assim determinada 

é uma regra jurídica. Validade jurídica de uma norma equivale à existência 

desta norma como regra jurídica.

188 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Súmula vinculante e a EC n. 45/2004. In: WAMBIER, Teresa 
Arruda Alvim (coord) Reforma do Judiciário – primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 45/2004. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005,  p. 712
189 BOBBIO, Norberto. A Teoria da Norma Jurídica. Bauru, SP: Edipro, 2005, p. 46.
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A norma é formal e substancialmente válida, 

portanto, se construída de acordo com os objetivos e procedimentos previstos na 

Constituição. O controle de validade permitido na súmula vinculante abrange duas 

hipóteses: 

a) a compatibilidade ou não de Emenda Constitucional com a própria Constituição 

(EC x CF); 190

b) a constitucionalidade ou não de norma infraconstitucional (lei x CF). 191

É  bom  que  não  se  perca  de  vista  que  a 

súmula vinculante, embora possa cuidar da validade de normas, não é instrumento 

substitutivo das ações constitucionais previstas no art. 102, I, “a” e § 1º da CF. 192

Sobre  a  interpretação,  tem-se  que  é 

“compreendida como a determinação ou a revelação do verdadeiro sentido de uma 

lei  obscura,  por  dubiedade  ou  defeitos  de  redação,  ou  ainda  por  omissão,  em 

relação aos fatos ocorrentes”. 193

Para os fins buscados na súmula vinculante, 
194  “interpretação vem a ser o resultado final, alcançado pela função nomofilácica da 

190 NOGUEIRA,  Gustavo Santana.  Súmula vinculante  e  a  EC n.  45/2004.  In:  WAMBIER,  Teresa 
Arruda Alvim (coord) Reforma do Judiciário – primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 45/2004. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 273.
191 “Controvérsia  sobre  a  validade,  na  seara  constitucional,  é  divergência  atinente  à 
constitucionalidade de norma infraconstitucional concreta.” (LAMY, Marcelo e CONCI, Luiz Guilherme 
Arcaro.  Reflexões  sobre  a  súmula  vinculante.  In:  TAVARES,  André  Ramos  e  outros  (coord.). 
Reforma do Judiciário. São Paulo: Editora Método, 2005, p. 309).
192 “Mas não poderá ser utilizada em substituição da ação direta de inconstitucionalidade ou da ação 
declaratória  de  constitucionalidade,  ou  mesmo  da  argüição  de  descumprimento  de  preceito 
fundamental, ou seja, para declarar inconstitucionalidade ou a constitucionalidade de norma de forma 
absoluta.” (LAMY, Marcelo e CONCI, Luiz Guilherme Arcaro. Reflexões sobre a súmula vinculante. In: 
TAVARES,  André Ramos e outros (coord.).  Reforma do Judiciário.  São Paulo:  Editora Método, 
2005, p. 316
193 SILVA, Plácido e. Vocabulário Jurídico. 9ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 1986, p. 502.
194  “Deve ainda a súmula ter por objetivo a interpretação de norma constitucional e aqui nos parece 
estar havendo uma redundância, uma vez que toda súmula tem por objetivo a interpretação de uma 
norma.”  (NOGUEIRA,  Gustavo  Santana.  Das  súmulas  vinculantes:  uma  primeira  análise.  In: 
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord) Reforma do Judiciário – primeiros ensaios críticos sobre 
a EC n. 45/2004.São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 273
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Corte, isto é, a avaliação que o STF, como guarda da Constituição (art. 102, caput) 

faz sobre a compreensão-extensão da norma indigitada”.  195

Como  a  súmula  vinculante  deriva  de 

controvérsias judiciais, é certo que estas podem estar fundamentadas no alcance 

que cada julgador empresta ao texto legal. Portanto, a controvérsia interpretativa é o 

“desacordo sobre o melhor significado de determinado dispositivo de acordo com os 

ditames constitucionais.” 196

O  trabalho  do  juiz  é  essencial  para  se 

aquilatar  o  verdadeiro  sentido  da  lei,  haja  vista  que  a  própria  provocação  do 

Judiciário já denota a incompreensão do alcance da lei pelos sujeitos da lide. Ensina 

Pontes de Miranda: 197

A aplicação da lei é a que se realiza espontânea ou forçadamente. Porém 

ainda que não caiba mais recurso, nem ação contra coisa julgada, a lei 

incidiu conforme a sua interpretação vigente ao tempo da incidência, que 

pode ter sido e pode não ter sido o que o juiz deu. Às vezes ocorre que foi 

esse juiz mesmo que encontrou a nova interpretação tornada vigente. Aqui 

ressaltam as duas funções de juiz: a de interpretar e a de aplicar a lei.

A “interpretação” pressupõe a “validade”.  A 

validade  não  esgota  a  compreensão  da  lei.  O  real  sentido  da  lei  vem  com  a 

interpretação. Eduardo Talamini  198 adverte: 

Não  há  norma  jurídica  que  possa  ser  extraída  de  um  dispositivo  legal 

automaticamente, sem interpretação.  O texto legal  é mero signo, que só 

assume significado mediante o processo de compreensão humana. Sempre 

há o que interpretar.  E ainda que seja para adotar a interpretação ‘mais 

literal  possível’  de  um  dispositivo,  é  sempre  indispensável  descartar  as 

195 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Súmula vinculante e a EC n. 45/2004. In: WAMBIER, Teresa 
Arruda Alvim (coord) Reforma do Judiciário – primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 45/2004. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 712
196 LAMY,  Marcelo  e  CONCI,  Luiz  Guilherme  Arcaro.  Reflexões  sobre  a  súmula  vinculante.  In: 
TAVARES, André Ramos e outros (coord.).   Reforma do Judiciário.  São Paulo: Editora Método, 
2005, p. 309
197  MIRANDA, Pontes de. Tratado das Ações. Tomo I, São Paulo: Bookseller, 1998, p. 263
198 TALAMINI, Eduardo.  Coisa Julgada e sua Revisão.  São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2005. p. 161

115



interpretações  ligadas  a  outros  vetores  (sistemáticos,  teleológicos, 

históricos...),  e,  portano,  em grau maior  ou menor,  é  sempre necessário 

empregar esses outros métodos interpretativos.

A abstração da lei reclama sua compreensão 

nos casos concretos, como, aliás, registrou Natacha Nascimento Gomes Tostes: 199

A lei deve ser interpretada, deixando o plano genérico e abstrato para incidir 

no mundo real. Desta feita, não se eliminou a importância da interpretação 

da legislação nos sistemas de tradição romano-germânica, havendo de se 

dar  especial  relevância  à  interpretação  feita  por  aqueles  cujo  escopo 

precípuo é a aplicação da lei ao caso concreto, quais sejam, os juízes. Isto 

porque a interpretação da lei abrange a sua concretização.

O  relevante  papel  do  juiz,  ante  a 

insuficiência do frio comando legal, pode ser melhor visualizado no exemplo trazido 

por Eduardo C. Couture: 200

Quando se pede ao juiz que mande derrubar uma árvore corpulenta que 

ameaça  cair,  o  magistrado  tem  de  realizar  uma  dupla  avaliação  de 

circunstâncias: a corpulência e a ameaça. Já não se poderia dizer, aqui, que 

a derrubada desta árvore foi determinada pelo legislador. A diversidade de 

opiniões, possível quanto aos conceitos de corpulência e de ameaça, leva a 

pensar que somente com o auxílio de uma terceira ficção se poderia dizer 

que o legislador (rectius: a maioria parlamentar que aprovou o Código Civil), 

em face deste caso concreto teria mandado abater a árvore.

Há,  porém, um terceiro  aspecto:  a  eficácia 

da lei.

A eficácia está jungida ao binômio “tempo-

espaço”. A lei deve atuar numa certa época e num dado lugar; eficácia relaciona o 

momento em que a lei passa a ser aplicada e os limites territoriais em que pode 

199 TOSTES, Natasha Nascimento Gomes. Judiciário e Segurança Jurídica: A questão da Súmula 
Vinculante, Rio de Janeiro: América Jurícia, 2004, p.21.
200 COUTURE, Eduardo C.  Fundamentos de Direito Processual Civil.  São Paulo: Red, 1999, p. 
233.
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exercer  suas  influências.  201 Nas  palavras  de  Rodolfo  de  Camargo  Mancuso: 

“Eficácia  concerne  às  perspectivas  temporal  e  espacial  da  norma,  ou  seja,  sua 

operacionalidade no tempo e no espaço, matéria do direito intertemporal, máxime a 

lei de introdução ao Código Civil, ainda em vigor.” 202

A eficácia  da lei  para Norberto  Bobbio203 é 

um problema  fenomenológico  do  direito,  somente  compreendida  no  seu  caráter 

histórico-sociológico, pois “problema da eficácia de uma norma é o problema de ser 

ou não seguida pelas pessoas a quem é dirigida (os chamados destinatários da 

norma jurídica) e, no caso de violação, ser imposta através de meios coercitivos pela 

autoridade que a evocou. Que uma norma exista como norma jurídica não implica 

que seja também constantemente seguida.” 

A  controvérsia  que  a  súmula  vinculante 

busca resolver  é,  em suma, o  “dissenso sobre a coercibilidade jurídico-social  de 

normas determinadas, no tempo ou no espaço.” 204

Hans Kelsen,  ao analisar  a  norma jurídica, 

propugnou a impossibilidade de confusão dos fenômenos “validade” e “eficácia”. A 

validade da norma situa-se na conformação dela com as regras constantes de dado 

ordenamento  jurídico,  com especial  atenção à Constituição.  Entretanto,  a  norma 

válida pode não ser eficaz. A eficácia está fundada na força ou poder da norma, a 

aptidão  para  produzir  conseqüências  jurídicas,  de  atingir  os  fins  nela  mesma 

propostos,  a  virtude  de  convencer  ao  seu  cumprimento  e  respeito  aos  seus 

comandos. 

Eis o excerto do jurista: 
201 SILVA, De Plácido e. Dicionário Jurídico. Volume II, Rio de Janeiro: Forense, 1986,  p. 138
202 MANCUSO. Rodolfo de Camargo. Súmula vinculante e a EC n. 45/2004. In: WAMBIER, Teresa 
Arruda Alvim (coord) Reforma do Judiciário – primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 45/2004. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 712
203 BOBBIO, Norberto. Teoria da Norma Jurídica. Bauru, SP: Edipro, 2005, p. 47
204 LAMY,  Marcelo  e  CONCI,  Luiz  Guilherme  Arcaro.  Reflexões  sobre  a  súmula  vinculante.  In: 
TAVARES, André Ramos e outros (coord.).   Reforma do Judiciário.  São Paulo: Editora Método, 
2005, p. 316. E ainda: :“Por outro lado, poderá fixar qual é a coercibilidade jurídico-social (eficácia) de 
normas determinadas, no que diz respeito ao tempo, ao momento de sua vigência (por exemplo, para 
que se respeite o princípio da anterioridade tributária), ou ao espaço, a sua circunscrição territorial, ou 
ao grupamento de pessoas-entidades a que atinge.” LAMY, Marcelo e CONCI, Luiz Guilherme Arcaro 
Op. Cit., p. 316 
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Contudo,  mesmo  nesse  caso,  seria  um  erro  identificar  a  validade  e  a 

eficácia  da  norma;  elas  ainda  são  dois  fenômenos  diversos.  A  norma 

anulada  por  dessuetude  foi  válida  durante  um  espaço  de  tempo 

considerável sem ser eficaz. É apenas uma carência continuada de eficácia 

que põe fim à validade. Assim, a relação entre validade e eficiência parece 

ser a seguinte: uma norma é uma norma jurídica válida se a) houver sido 

criada de maneira estabelecida pela ordem jurídica à qual pertence, e se b) 

não  houver  sido  anulada,  ou  de  maneira  estabelecida  por  essa  ordem 

jurídica, ou por dessuetude, ou pelo fato de ter a ordem jurídica, como um 

todo, perdido sua eficácia. 205

Destarte, como a lei em si mesma é carente 

de  “alma”,  cada  juiz  emprenderá  a  sua  interpretação;  situação  que  ensejará  a 

multiplicação  de  entendimentos.  Esta  é  a  razão  para  que  o  STF,  em  matéria 

constitucional, forneça a última palavra: 

Isso  porque  a  má  interpretação  de  um  texto  constitucional  equivale  a 

desrespeito e afronta, pois os valores estampados na norma, que deveriam 

ser realizados, não o serão. Dá, assim, ensejo ao recurso extraordinário a 

interpretação equivocada de preceito constitucional, cabendo ao STF, que é 

o intérprete máximo da Carta, dar a última palavra sobre a exegese do texto 

interpretado. 206

4.1.5.  CONTROVÉRSIA JUDICIAL

Como cediço, a súmula vinculante somente 

poderá  ter  por  objeto  a  discussão  da  validade,  interpretação  e  eficácia  de  uma 

norma constitucional.

205 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. Tradução de Luis Carlos Borges, 4ª edição, 
São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 175
206 CORTÊS, Osmar Mendes Paixão. As inovações da EC n. 45/2004 quanto ao cabimento do recurso 
extraordinário.  In:  WAMBIER,  Teresa  Arruda  Alvim (coord)  Reforma do  Judiciário  –  primeiros 
ensaios críticos sobre a EC n. 45/2004. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 537
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Num sentido  amplo,  a  interpretação  da  lei 

decorre  de  sua própria  abstração,  ou  seja,  tendo sido  criada hipoteticamente,  a 

adequação  ao  caso  concreto  é  tarefa  a  ser  empreendida  pelo  intérprete, 

consideradas as peculiaridades fáticas e jurídicas da questão a ele submetida.

Cesar Fiuza  207 ofertou a seguinte lição: 

Há de  ser  esclarecido,  contudo,  que  a  interpretação  será,  como  regra, 

fenômeno  empírico,  o  que  vale  dizer  que  a  Lei,  habitualmente,  é 

interpretada,  não  de  modo  abstrato,  mas  diante  de  um  ou  mais  casos 

concretos. Pela interpretação, o hermeneuta deverá subsumir a Lei ao caso 

concreto,  conjugando os distintos métodos de exegese.  Daí ser possível 

interpretar  uma mesma norma de várias maneiras distintas,  dependendo 

dos vários casos que se tenha em vista.” 

Como as lides instauradas no seio social são 

dirimidas  pelo  Judiciário,  no  âmbito  do  processo,  poderemos  ter  vários 

entendimentos, quer no mesmo processo, diante da via recursal, quer por serem 

processos distintos tratados em muitos dos juízos espalhados pelo país. 

Pontes de Miranda 208 tratou da força criativa 

do ato judicial, distinguindo os fenômenos da incidência e da aplicação da lei: 

A sentença, aplicando lei, tem força criativa própria, o que permite (1) o ter 

havido incidência sem haver aplicação, (2) não ter havido incidência e haver 

aplicação e (3) o coincidirem aplicação e incidência. Este último é o fim do 

processo; não é essência da decisão do processo. Há sentenças que erram 

in  interpretando  e  in  applicando.  Se  a  coindidência  entre  aplicação  e 

incidência  fosse  necessária,  toda  sentença  seria  justa.  Só  haveria 

sentenças justas. Toda aplicação seria perfeita: poder-se-ia mesmo definir 

como segundo momento da incidência. O cair da regra legal sobre os fatos 

conteria, já, todos os elementos para a aplicação impecável. A função falível 

de aplicar não permite que essa aplicação mecânica, de precisão invariável, 

se dê sempre. Só é infalível a incidência da lei.” 

207  FIUZA, César. Direito Civil: Curso Completo. 5ª edição revista, atualizada e ampliada de acordo 
com o Código Civil de 2002, Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p. 97.
208 MIRANDA, Pontes de. Tratado das Ações. Tomo I, São Paulo: Bookseller, 1998, p. 263
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A divergência de opiniões dos juízes provoca 

a  desestabilização  do  ordenamento  jurídico,  posto  que  a  falta  de  sintonia  de 

entendimento enfraquece o seu poder de comando. A exigência de uniformização é 

patente: 

Portanto,  a  unificação  interna  da  jurisprudência  dos  tribunais  e,  num 

segundo momento, a vinculação desta jurisprudência, constituem medidas 

indispensáveis para completude do ordenamento jurídico, a fim de que se 

transforme  em  um  sistema  operativo,  coeso  e  capaz  de  exercer  com 

segurança sua função pedagógica de orientação da conduta dos cidadãos e 

dos agentes legais, bem como o poder de decisão sobre os conflitos sociais. 
209

O  referido  art.  103-A/CF  dispõe  que  a 

controvérsia  envolve  órgãos  judiciários  entre  si  e,  também,  órgão  judiciário  em 

relação  à  Administração.  Esta  segunda  forma,  acaba  por  criar  uma  situação 

diferente  da  prevista  no  art.  124/CPC,  onde  o  tema  é  tratado  como conflito  de 

atribuições.

Por tal razão, Pedro Luiz Pozza 210 lecionou: 

Na  súmula  vinculante,  no  entanto,  a  divergência  quanto  à  validade, 

interpretação  ou  a  eficácia  de  determinada  norma  não  precisará  estar 

restrita à esfera judicial, podendo existir, do mesmo modo, entre decisões 

judiciais e a administração pública. Isso significa que o STF poderá editar 

uma  súmula  vinculante  não  só  quando  houver  decisões  judiciais 

contraditórias  sobre  uma  mesma questão,  mas  também na  hipótese  de 

decisões judiciais unicamente num sentido, contrariamente ao entendimento 

da administração pública. 

Por  outro  lado,  não  haverá  controvérsia 

judicial se a dúvida estiver jungida apenas a órgãos administrativos, por exemplo, se 

houver  discussão  sobre  a  validade/interpretação/eficácia  de  norma  por  dois 

Municípios ou dois Estados, os quais mantêm entendimentos antagônicos.
209 SILVA, Antonio Álvares da. As Súmulas de Efeito Vinculante e a Completude do Ordenamento 
Jurídico. São Paulo: LTR, 2004, p. 137
210 POZZA, Pedro Luiz. Considerações sobre a súmula vinculante. In: MACHADO, Fábio Cardoso e 
outro (coord.) A Reforma do Poder Judiciário. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 505
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4.1.6.  ATUALIDADE DA CONTROVÉRSIA

A  súmula  vinculante  somente  advirá  se 

houver controvérsias judiciais, tal ponto não se discute. O que importa agregar é a 

atualidade de aludida controvérsia, na esteira da expressão contida no § 1º do art. 

103-A/CF.

O  termo  “atual”  refere-se  àquilo  que  é 

imediato, relativo ao momento presente; contrario sensu, não atual é tudo o que se 

perdeu no tempo, o que ficou no passado.

Como cediço, o processo preocupa-se com 

a pretensão deduzida em juízo,  no sentido de dirimir  as controvérsias sobre ela 

suscitadas. Deixam de nutrir  importância as questões de antanho, até porque se 

dormientibus non sucurrit ius, a prescrição se evidencia.

As súmulas vinculantes devem ser editadas 

para por cobro às controvérsias judiciais, o fito é evitar a insegurança jurídica e a 

multiplicação  desenfreada  de  processos  idênticos.  Se  assim  o  é,  nada  mais 

despiciendo  e  inócuo  do  que  sumular  situações  pretéritas;  se  as  controvérsias 

tornaram-se pretéritas é porque não são mais importantes para as partes ou para a 

sociedade, restou eliminada a controvérsia judicial ou, quiçá mesmo, diante da não 

razoável duração do processo os interessados encontraram outras formas paralelas 

de solução da lide.

A  súmula  não  se  antecipa  à  controvérsia, 

pois  é  requisito  para  sua criação,  porém não é útil  se  a  controvérsia  se  tornou 

pretérita,  esquecida  no  tempo  pelos  então  interessados;  a  inocuidade  torna-se 
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patente. Gustavo Santana Nogueira 211 sustenta: “É preciso que exista, no momento 

da edição da súmula, controvérsia a respeito da validade, interpretação ou eficácia 

de norma constitucional,  não podendo ser editada súmula para dispor acerca de 

matéria já pacificada, o que se nos afigura dificílimo.” 

Se  a  finalidade  da  súmula  vinculante  está 

gizada  na  validade,  interpretação  e  eficácia  da  norma  tangente  ao  texto 

constitucional, o binômio tempo-espaço não pode ser descartado. A Justiça deve 

incidir no presente, pois a compreensão das exatas matizes da lei importa no “agora 

razoável” e não no “depois interminável”.

Quando  o  STF  pretender  editar  súmulas 

vinculantes, deve preocupar-se com o tema do momento, com aquilo que ainda é 

latente, pois a súmula “justifica-se por sua capacidade de dirimir,  definitivamente, 

conflito interpretativo de atualidade.” 212 

Lênio  Luiz  Streck  213 dá  o  tom  da 

necessidade de compreensão do direito em dado momento histórico-social:

A antecipação de sentido que guia nossa compreensão acerca de um texto 

não é um ato de subjetividade, mas, sim, um ato que se determina desde a 

comunidade que nos une com a tradição. A tradição não é tão-somente um 

pressuposto  sob  o  qual  nos  encontramos,  senão  que  nós  mesmos  a 

instauramos ao mesmo tempo em que compreendemos e participamos de 

seu acontecer e continuamos determinando-o desde nós mesmos. O círculo 

hermêutico não é metodológico. Ele descreve o momento ontolólogico da 

compreensão.  A  força  normativa  da  Constituição  começa  a  partir  da 

concepção que se tem acerca de seu texto (que ex-surgirá sempre como 

uma  norma,  mas  que  não  será  uma  norma  qualquer,  ao  ‘gosto’  do 

intérprete!). 

211 NOGUEIRA, Gustavo Santana. Das súmulas vinculantes: uma primeira análise. In: WAMBIER, 
Teresa Arruda Alvim (coord)  Reforma do Judiciário – primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 
45/2004. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 274
212  MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Súmula vinculante e a EC n. 45/2004. In: WAMBIER, Teresa 
Arruda Alvim (coord) Reforma do Judiciário – primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 45/2004. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 710
213 STRECK, Lenio Luiz.   AGRA, Walber de Moura (coord.).  Comentários à Reforma do Poder 
Judiciário. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 185
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4.1.7.   REITERAÇÃO DE DECISÕES

O  caput  do  art.  103-A/CF  estipulou  que  a 

aprovação da súmula vinculante só pode ser feita “após reiteradas decisões sobre 

matéria constitucional” (frisamos).

Impõe-se  como  inevitável  a  compreensão 

desta reiteração decisória, pois não se concebe súmula vinculante sem pelo menos 

algumas decisões. 214 

O  artigo  em  comento  deixou  de  indicar  o 

número mínimo de decisões que justificariam a edição da súmula, embora exija mais 

de uma decisão. Poder-se-ia, então, indagar: qual o número suficiente de decisões 

para atender ao texto constitucional?

Para  não  cometermos  deslizes,  a  única 

interpretação capaz de não receber críticas é a de que não serve à aprovação da 

súmula uma só decisão, é óbvio. Mas quantas acima de uma? Gustavo Santana 

Nogueira 215   preferiu a cautela:

Assim, não basta que o STF tenha se manifestado uma única vez em um 

julgamento sobre matéria constitucional, sendo exigida uma maior evolução 

da discussão a respeito daquela matéria de direito. Será ilegítima a súmula 

que for aprovada  após uma única ou poucas decisões sobre a matéria 

constitucional. (grifamos)

A princípio,  portanto,  a  resposta  não  seria 

precisada em algarismos. Há que se ter tantas decisões quantas forem necessárias 

para caracterizar o amadurecimento da matéria, ou seja, “preexistência de reiteradas 
214 “A súmula vinculante, portanto, determinará o significado válido da norma infraconstitucional que 
está em acordo com os ditames constitucionais hierarquicamente superiores, ou fixará o significado 
que está em desacordo, segundo entendimento em reiteradas decisões anteriores”. (LAMY, Marcelo 
e CONCI, Luiz Guilherme Arcaro. Reflexões sobre a súmula vinculante. In: TAVARES, André Ramos 
e outros (coord.).  Reforma do Judiciário. São Paulo: Editora Método, 2005, p. 315 
215 NOGUEIRA, Gustavo Santana. Das súmulas vinculantes: uma primeira análise. In: WAMBIER, 
Teresa Arruda Alvim (coord)  Reforma do Judiciário – primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 
45/2004. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 272
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decisões,  embora  não haja  um número  determinado que configure  a  reiteração, 

prenuncia  a  necessidade  de  que  a  questão  jurídica  já  se  encontra  maturada, 

debatida, suficientemente decantada, sedimentada na Corte.” 216

Por  outro  lado,  para  que  o  requisito  não 

reste esvaziado pela falta de elementos seguros, olhando para idéias lançadas no 

passado, seriam até mesmo suficientes três decisões do STF. Como indicado na 

proposta do Professor Haroldo Valladão, constante do Anteprojeto de “Lei Geral de 

Aplicação das Normas Jurídicas”, feita em 1964, incluiu-se a seguinte regra no art. 

7º: 

O Supremo Tribunal Federal, no exercício das atribuições que lhe confere o 

art. 101, III, ‘d’, da Constituição Federal, uma vez fixada a interpretação da 

lei federal pelo Tribunal Pleno, em três acórdãos, por maioria absoluta (C. 

Fed., art. 200), torná-lo-á pública, na forma e nos termos determinados no 

Regimento, em Resolução que os tribunais e os juízes deverão observar 

enquanto não modificada segundo o mesmo processo, ou por disposição 

constitucional ou legal superveniente. Parágrafo único. A modificação pelo 

Supremo Tribunal Federal se fará, havendo razões substanciais, mediante 

proposta de qualquer Ministro, por iniciativa própria ou sugestão constante 

dos autos. 217 (grifamos)

Observava-se,  já  àquela  época,  a 

preocupação  de  incluir-se  no  texto,  a  quantidade  mínima  de  três  (3)  decisões 

produzidas pelo STF. Referido número pode ser tido como insuficiente, mas serão 

as circunstâncias do momento de aferição que nortearão o intérprete, principalmente 

os nefastos efeitos produzidos pela controvérsia judicial instalada no âmbito judicial. 

Com receios de errar para mais ou para menos, deixou o legislador constitucional 

atual ao talante daqueles que vivenciarem a problemática.

216 LAMY,  Marcelo  e  CONCI,  Luiz  Guilherme  Arcaro.  Reflexões  sobre  a  súmula  vinculante.  In: 
TAVARES, André Ramos e outros (coord.).   Reforma do Judiciário.  São Paulo: Editora Método, 
2005, p. 308
217 MARQUES,  José  Frederico.  Instituições de  Direito  Processual  Civil.  São Paulo:  Millenium, 
2000, p. 52 (Ovídio Rocha Barros Sandoval, atualizador)
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A súmula vinculante nasce, portanto, não de 

um ato único, mas da somatória de atos seguidos, de sentido único em torno de uma 

forma de pensar:

As súmulas, repita-se uma vez mais, nascem de controvérsia que começa 

na primeira e sobe para as instâncias superiores,  onde se repete várias 

vezes, até cristalizar-se num comando vinculante. Portanto, ela já é fruto da 

reprodução autopoiética do sistema jurídico, no melhor estilo luhmaniano. 218

Também releva indagar se para as decisões 

que vão se repetindo perante o STF seria exigido o quorum mínimo de 2/3 dos seus 

membros. Não nos parece que a exigência resta clara no dispositivo constitucional. 

Ao contrário, percebe-se que a expressão 2/3 conjuga-se com “decisão” no singular, 

enquanto  que  a  reiteração  acompanha  o  plural  “decisões”  (art.  103-A/CF). 

Gramaticalmente,  então,  a  decisão  para  aprovar  a  súmula  requer  quorum 

qualificado, as decisões judiciais consideradas para caracterização da controvérsia 

permitem quorum simples.

Não  é,  contudo,  o  entendimento  de  Lênio 

Luiz Streck: 

Por outro lado, parece razoável exigir  que a reiteração tenha uma direta 

conexão  com  o  quorum  de  dois  terços.  Seria  um  desvio  hermenêutico 

considerar  a  reiteração  a  partir,  por  exemplo,  de  acórdãos  de  uma das 

turmas do Supremo tribunal Federal ou de resultados com escassa maioria, 

mesmo que tais resultados venham se repetindo. A reiteração que aqui é 

exigida  é  que  simplesmente  tenha  como  desiderato  a  súmula,  isto  é, 

reiteradamente  o  Supremo  Tribunal  vem  decidindo  uma  matéria  com 

maioria de dois terços e, em determinado momento, por provocação ou de 

ofício, resolva editar súmula. 219

Sem  medo  de  pecarmos  pela  obviedade, 

convém, deixar anotado que no número mínimo de decisões compreende-se a idéia 

218 SILVA, Antônio Álvares da. As súmulas de efeito vinculante e a completude do ordenamento 
jurídico. São Paulo: LTr, 2004., p. 124
219 STRECK,  Lenio  Luiz.  AGRA,  Walber  de  Moura  (coord.).  Comentários  à  Reforma do Poder 
Judiciário.  Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 187
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de  que  devam  fincar-se  em  casos  concretos  idênticos,  fundados  na  mesma 

interpretação,  o  mesmo enquadramento  fático  e  jurídico;  como manifestou  Lênio 

Luiz Streck:  “A reiteração só terá cabimento se disser  respeito à identidade não 

somente da questão constitucional, mas, também, dos ‘casos concretos’.” 220

4.1.8.  GRAVE INSEGURANÇA JURÍDICA

Mais  um  requisito  brota  do  art.  103-A/CF, 

mais precisamente do § 1º, qual seja: a “grave insegurança jurídica”.

A  controvérsia  judicial  não  deve  ser  de 

pouca  complexidade,  não  pode  ser  uma questão  simples.  O  legislador,  ao  que 

parece, abusou da vaguidade da expressão.

A  insegurança  jurídica  surge  da  não 

uniformidade de entendimentos no âmbito  do Judiciário,  a  chamada controvérsia 

judicial (órgãos judiciários entre si e órgãos judiciários x administração pública). A 

falta  de  posicionamento  único  gera  mal-estar,  impedindo  a  tomada  de  decisões 

pelos membros da sociedade. É uma crise de indecisão pela não univocidade da lei, 

agravada pela divergência de compreensão dos julgadores.

Marcelo  Lamy  e  Luiz  Guilherme  Arcaro 

Conci sustentaram: 221

Mas a gravidade da insegurança jurídica constitui elemento vago, embora 

se cinja na trajetória de ocupar o Supremo Tribunal Federal apenas com 

questões relevantes. De qualquer forma, insegurança jurídica é a gerada 

diante dos jurisdicionados sempre que estes não conseguem identificar uma 

conduta clara e uniforme dos órgãos judicantes, pois perdem o referencial 

de quais são seus direitos, quais devem ser seus comportamentos. 

220  STRECK, Lenio Luiz. Ob. Cit.,  p. 186
221 LAMY,  Marcelo  e  CONCI,  Luiz  Guilherme  Arcaro.  Reflexões  sobre  a  súmula  vinculante.  In: 
TAVARES, André Ramos e outros (coord.).   Reforma do Judiciário.  São Paulo: Editora Método, 
2005, p. 309
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Mas quando que essa insegurança jurídica 

se torna grave? A resposta não é fácil, porém é certo que, por mais relevante que 

seja o direito individual discutido no processo, isto não gera a gravidade prevista no 

texto. Até porque se assim fosse, tudo seria relevante, à medida em que os feitos 

dirigidos  ao  STF estão  relacionados,  obrigatoriamente,  à  Constituição Federal,  a 

carta de todos os direitos fundamentais.

Parece  que  a  redação  do  dispositivo 

associou  a  “gravidade”  da  insegurança  com  a  “relevância”  da  multiplicação  de 

processos.  Vale  dizer,  quanto  mais  pessoas  estiverem  submetidas  à  mesma 

situação,  mais grave será a insegurança pela potencialidade de multiplicação de 

processos. Por outro lado, podemos ter inúmeros processos que, entretanto, não 

geram  grave  insegurança  jurídica,  o  incômodo  social  não  é  patente.  Assim,  é 

possível desdobrar os requisitos.

Para  tentar  interpretar  melhor,  convém 

lembrar a inserção de novo requisito ao recurso extraordinário, conforme previsão do 

§ 3º, do art. 102/CF, a chamada “repercussão geral das questões constitucionais”.

Cleide Kazmierski 222 prefere dar à expressão 

“repercussão geral” uma “noção” e não um “conceito”, por ser uma expressão em 

movimento, sujeita às variaões da realidade: 

A repercussão geral,  então,  a exemplo do que ocorre,  com a noção de 

interesse  público,  é  idéia  que  transcende  o  sistema  jurídico  abarcando, 

também a repercussão social, política, e porque não admitir, em algumas 

circunstâncias,  até  mesmo  econômica,  sempre  atrelada  a  questões 

constitucionais.

Repercussão geral, portanto, está associada 

às  questões  mais  essenciais  do  ser  humano e,  porque  não  dizer,  das  pessoas 

222 KAZMIERSKI, Cleide. Emenda Constitucional  45/04 (CF, art. 102, § 3º). In: MACHADO, Fábio 
Cardoso e outro (coord.). A Reforma do Poder Judiciário. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 106
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jurídicas  igualmente.  Estão  seguramente  voltadas  para  os  direitos  fundamentais 

consagrados na Constituição.

A  necessidade  de  limitar  a  subida  dos 

recursos ao STF, pelo abarrotamento deste, fez surgir esta espécie de “filtro”, o qual 

“apenas examinará aquelas que tenham ‘repercussão geral’. Afastam-se, assim, as 

causas com nítido enfoque particular e que somente chegam ao STF por alegação 

de suposta ofensa ofensa à norma constitucional.” 223

Isto significa que sempre que o recurso for 

admitido, por contemplar uma repercussão geral, restará caracterizada a existência 

de “grave insegurança jurídica”? Não. Esta contém um plus, um passo à frente, é 

mais do que a repercussão geral, muito embora na prática seja difícil identificar as 

situações.

Lênio Luiz Streck  224 dá a sua opinião: 

Para ser mais claro: a EC-45 estabeleceu para os casos repetitivos sobre 

matéria  constitucional,  a  partir  do  preenchimento  de  determinados 

requisitos, a possibilidade de edição de súmula com efeito vinculante;  já 

para os casos sem maior importância, mesmo que constitucionais, mas que 

não  tenham  repercussão  geral,  o  Supremo  poderá  deixar  de  julgar  um 

recurso extraordinário  quando dois  terços de seus membros considerem 

que o recurso não detém a ‘repercussão geral’ necessária.” 

Oportuno  lembrar  também  da  antiga 

“argüição de relevância”, ainda sob a égide da Constituição de 1967. À época o STF 

disciplinou em seu Regimento Interno que estaria caracteriza a “relevância” quando 

houvesse significativos reflexos na ordem jurídica, considerados os aspectos morais, 

econômicos, políticos ou sociais da causa (RISTF, art. 327, § 1º). 

Dirley da Cunha Júnior 225 acrescenta: 

223 SIFUENTES, Mônica. Súmula Vinculante: Um estudo sobre o poder normativo dos tribunais. São 
Paulo: Saraiva, 2005, p. 256
224 STRECK, Lenio Luiz. In: AGRA, Walber de Moura (coord.).  Comentários à Reforma do Poder 
Judiciário. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 135
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Daí se percebe que a relevância da questão teria que ser apreciada à luz de 

sua importância para o público em geral,  e não somente para as partes 

envolvidas  na  causa.  Portanto,  tinha-se  por  relevante  uma  questão,  se 

houvesse  o  interesse  público  na  resolução  da  causa,  haja  vista  que  o 

deslinde  da  mesma interessa  a  todos  coletivamente  e  não  somente  às 

partes individualmente. 

Assim,  podemos  consignar  que  a  “grave 

insegurança  jurídica”  projeta  uma  noção  de  interesse  socialmente  relevante, 

desbordando da própria esfera de interesses do particular.

4.1.9.  MULTIPLICAÇÃO RELEVANTE DE PROCESSOS IDÊNTICOS

A  súmula  vinculante  somente  pode  ser 

aprovada se a controvérsia judicial instaurada acarretar “relevante multiplicação de 

procesos sobre questão idêntica” (art. 103-A, § 1ºCF). 

O  legislador  constitucional  não  considerou 

suficiente  a  “grave  insegurança  jurídica”.  Aqui  avulta  a  idéia  de  que  a  súmula 

vinculante foi  criada com os olhos voltados para a diminuição da quantidade de 

feitos. É possível, ao menos em tese, vislumbrar situações de extrema gravidade 

jurídica,  mas que não são traduzidas em aumento  do  número  de  processos.  É, 

porém, verdade que, nos dias de hoje, as questões coletivas são também as mais 

graves,  mas  não  obrigatoriamente.  E  se  são  coletivas,  o  número  de  possíveis 

litigantes  igualmente  é  aumentado,  com a  conseqüente  elevação do  número  de 

processos.

O que pode ser questionado é se o requisito 

deve ser tomado como potencialidade ou realidade, se a súmula vinculante deve ser 

225 CUNHA JUNIOR, Dirley da. Argüição de descumprimento de preceito fundamental. In: DIDIER 
JUNIOR, Fredie (org.). Ações constitucionais. Salvador: JusPodivm, 2006, p. 486.
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editada para “evitar”  a avalanche de processos ou para “acabar”  com os muitos 

processos nascidos.

Gustavo Santana Nogueira  226,  ao criticar a 

redação do dispositivo constitucional aponta para a segunda hipótese: 

Aqui nos parece que o legislador disse menos do que queria e ainda o disse 

mal, de forma atécnica. A interpretação que se nos afigura mais correta é a 

que  se  refere  a  multiplicação  de  ações  levando  ao  Judiciário  casos 

semelhantes, como já ocorre sempre que o Presidente da República edita 

uma  medida  provisória  considerada  inconstitucional  pelas  pessoas 

atingidas.” 

Pensamos  que  as  duas  visões  são 

possíveis.  A  súmula  vinculante  exige  jurisprudência  iterativa,  o  que  já  exije  a 

existência  de  alguns  processos.  Todavia,  a  aprovação  da  súmula  não  está 

associada ao prévio requisito de existirem em curso dezenas, centenas ou milhares 

de processos iguais. 

Se os lesados se aprestaram, com máxima 

brevidade, a procurar o Judiciário, o STF pode reduzir o tempo destes processos, 

uniformizar  os  entendimentos  e,  até  mesmo,  inibir  aqueles  que  ainda  não 

ingressaram em juízo; tudo isto com a edição de uma súmula vinculante. Se alguns 

processos já chegaram no Pretório Excelso e, de antemão, observa-se nitidamente 

que muitos processos deverão lá ser remetidos, da mesma forma abre-se espaço 

para a edição de súmula vinculante.

Pedro Luiz Pozza  227 alia a multiplicação de 

processos às causas de interesse da Administração, o que, de fato, tem sido uma 

realidade: 

226 NOGUEIRA, Gustavo Santana. Das súmulas vinculantes: uma primeira análise. In: WAMBIER, 
Teresa Arruda Alvim (coord)  Reforma do Judiciário – primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 
45/2004. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 275
227 POZZA, Pedro Luiz. Considerações sobre a súmula vinculante. In: MACHADO, Fábio Cardoso e 
outro (coord.). A reforma do Poder Judiciário. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 506
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Decididamente, a súmula deverá dizer respeito a discussões sobre matéria 

tributária,  previdenciária,  direitos  de  servidores  públicos,  etc.,  questões 

normalmente reguladas pela Constituição Federal, etc., e que produzem um 

número enorme de causas em juízo, e que por sua própria natureza são, 

realmente,  iguais,  permitindo,  pois,  sejam  objeto  de  decisão  com  efeito 

vinculante. 

Não descuramos de afirmar que a postura 

de “evitar” o ajuizamento de inúmeras ações seria a mais conveniente; contudo, a 

prática  deve  sinalizar  para  o  segundo  aspecto,  justamente  porque  até  surgir  a 

manifestação última do STF a “multiplicação de processos” já será uma realidade 

junto aos cartórios judiciais.

4.1.10.  PUBLICIDADE

Como disposto no  caput   do art.  103-A,  o 

efeito vinculante da nova espécie de súmula está condicionado à sua publicação na 

imprensa oficial, a saber o Diário da Justiça e o Diário Oficial da União.

A  publicação  é  providência  obrigatória 

indiscutível pela própria essência do instituto. Ora, se os destinatários da súmula – 

leia-se, a totalidade dos juízes e administradores públicos, não podem descumprir 

seus  comandos,  devem  ter  oportunidade  de  cientificarem-se  a  respeito  de  seu 

conteúdo.

Não pode ser perdido de vista que a súmula, 

muito  embora  não  seja  lei  no  sentido  estrito,  tem  o  mesmo  condão  da 

impositividade, tal coercibilidade a aproxima da lei. Nesse sentido, do mesmo modo 

que a lei imprescinde de publicação para viger, a súmula também. 

Sobre a vigência da lei, tem-se no art. 1º do 

Decreto-Lei nº 4.657/42 (Lei de Introdução ao Código Civil) que “salvo disposição 
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contrária, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois de 

oficialmente publicada”. 

A razão, escreve Fábio Ulhoa Coelho, reside 

no fato de que, antes da publicação na imprensa oficial, “não se deve considerar 

existente  ainda  a  lei,  mesmo  que  inteiramente  concluído  o  processo  de  sua 

aprovação pelos Poderes Legislativo e Executivo; isso porque os destinatários da lei 

não  podem  ter  conhecimento  de  seu  conteúdo  enquanto  não  realizada  a 

publicação.” 228

Logo,  a  pretensão  sumular  de  exercer 

coerção sobre os órgãos judiciais e administrativos somente será viável se também 

conhecedores  do  ato  os  seus destinatários,  é  o  próprio  princípio  da  publicidade 

erradiando seus efeitos.

Às sabenças que todos os julgamentos do 

Poder Judiciário devem ser públicos, conforme prevê o art. 93, IX/CF, o que permite 

melhor fiscalização dos atos praticados. Walber de Moura Agra  229 discorre sobre 

esta transparência da seguinte forma: 

Essa é uma das formas de colocar o Judiciário mais próximo dos cidadãos, 

impedindo  que  ele  se  feche  em uma redoma impenetrável  e  decida  de 

acordo com seus interesses corporativos, alçando-se ao posto de instância 

moral superior da sociedade.

O Projeto  de  Lei  que  visa  regulamentar  o 

dispositivo constitucional prevê em seu Art. 2º, § 5º: “Dentro do prazo de dez dias 

após a sessão que aprovar, rever ou cancelar a súmula, o Supremo Tribunal Federal 

fará publicar  em seção especial  do Diário da Justiça e do Diário Oficial  da 
União o respectivo enunciado.” (destacamos)

228 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Civil. Volume I, São Paulo: Saraiva, 2003, p. 38
229 AGRA,  Walber  de  Moura.  Comentários  à  Reforma  do  Poder  Judiciário.   Rio  de  Janeiro: 
Forense, 2005,  p. 87
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Assim,  se  adiante  for  levado  o  texto 

constante do projeto, criada a súmula vinculante pelo STF terá ele o prazo de dez 

dias para providenciar a competente publicação.

Não se pode perder de vista, convém que se 

diga, que os atos processuais são públicos, tanto no processo jurisdicional, como no 

processo  administrativo.  É,  pois,  a  publicação  um  direito  fundamental,  na 

providencial manifestação de Fredie Didier Jr.: 230

Trata-se de direito fundamental que se visa a permitir o controle da opinião 

pública  sobre  os  serviços  da  justiça,  máxime  sobre  o  poder  de  que  foi 

investido o juiz. ... Há uma íntima relação entre os princípios da publicidade 

e da motivação das decisões judiciais,  na medida em que a publicidade 

torna efetiva a participação no controle das decisões judiciais; trata-se de 

verdadeiro instrumento de eficácia” 

Outra questão que está a merecer reflexão 

centra-se  na  possibilidade  de  a  súmula  não  entrar  em  vigor  na  data  da  sua 

publicação. 

A não coincidência do início da vigência com 

a publicação é comum quando se trata de lei, é a chamada “vacatio legis”, o período 

que  separa  a  publicação  da  vigência.  Tanto  mais  complexa  seja  a  lei,  mais 

conveniente  se  torna  a  criação  da  vacância  da  lei  e  com lapso  temporal  mais 

extenso. Fábio Ulhoa Coelho  231 assim dispôs: 

se versa sobre tema de rala repercussão, não há maiores problemas em 

viger assim que publicada, já que todos os sujeitos a seu comando podem, 

em  princípio,  facilmente  se  ajustar  às  novidades  introduzidas.  Porém, 

quando se trata  de lei  de alguma repercussão,  convém que o  início  da 

vigência se verifique depois de transcorrido, após a publicação, um prazo 

razoável para que os seus destinatários se preparem para obedecê-la. 

230 DIDIER JÚNIOR, Fredie.  Direito Processual Civil:  Tutela Jurisdicional Individual e Coletiva. 5ª 
edição, Salvador, BA: JusPODIVM, 2005, p. 63
231 COELHO, Fábio Ulhoa Coelho. Curso de Direito Civil. Vol. I,  São Paulo: Saraiva, 2003, p. 40
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Como  a  súmula  vinculante  labora  sempre 

sobre questões de extrema importância social, posto que visa combater a “grave 
insegurança  jurídica”  e  a  “relevante multiplicação  de  processos”,  não  parece 

absurdo sustentar a possibilidade de uma espécie de vacância da súmula (vacatio 

summula), interregno razoavelmente suficiente para a adoção de preparativos por 

aqueles  alcançados  pela  vinculação,  em  especial  pela  Administração  Pública. 

Imagine-se,  por  exemplo,  eventual  julgamento  que  determine  a  proibição  de 

cobrança  de  certo  tributo;  inúmeros  procedimentos  administrativos  deverão  ser 

implementados (cessação da emissão de certidões de dívida ativa, não ajuizamento 

das iniciais já preparadas etc).

4.2.   PROCEDIMENTO PARA APROVAÇÃO, REVISÃO E CANCELAMENTO

O  caput do  art.  103-A  da  CF  autorizou  a 

aprovação de súmula vinculante pelo STF, “de ofício ou por provocação”, bem como 

trouxe no § 2º, ao tratar da legitimação para a “aprovação, revisão e cancelamento”, 

a  possibilidade  de  provocação  dos  legitimados  para  a  ação  direta  de 

inconstitucionalidade.

Conjugando ambos os dispositivos, percebe-

se que não apenas a aprovação pode ter a iniciativa de terceiros, mas também a 

revisão e o cancelamento. A problemática se estende para o procedimento que deve 

ser seguido para viabilização de referido direito.

Ab initio, é de relevo notar que a provocação 

proporcionada  por  aqueles  que  pretendem  a  sumulação  não  tem  por  natureza 

jurídica o ser “ação”.  O requerimento da provocação é expediente administrativo 

sem as regras próprias de um processo jurisdicional propriamente dito.
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Antônio  Cláudio  da  Costa  Machado  232 

discorreu sobre a problemática da natureza jurídica: 

Primeira, a de que a provocação do STF, no sentido de aprovação de uma 

súmula, realmente não corresponde ao exercício da ação (a ação é sempre 

fundada num conflito de interesses e sempre faz nascer um processo do 

qual participam um réu e um juiz que, ao final dos atos do procedimento, 

profere  uma decisão,  segundo  a  lei,  que  passa  reger  o  relacionamento 

jurídico existente entre as partes); o próprio texto, que alude à propositura 

da ação direta, fala de provocação da aprovação, revisão e cancelamento, 

de forma a estabelecer  distinção clara  entre  a  ação e  a  provocação de 

súmula.

Sobre  o  procedimento,  o  modo  como  se 

desenvolverá  o  requerimento  do  interessado,  aguarda-se  a  regulamentação 

infraconstitucional, entendimento sufragado por Rodolfo de Camargo Mancuso: 233

Cremos que, além de outros aspectos sublinhados abaixo, está a depender 

de lei regulamentadora o procedimento, tanto para aprovação, revisão ou 

cancelamento da súmula, considerando que o atual regimento interno do 

STF não faz alusão à vinculação de seus efeitos (art. 102 e ss. Do RISTF).

Acreditamos, porém, que mesmo inexistindo 

no atual  Regimento Interno do STF regra específica para a súmula com caráter 

vinculante,  as  disposições  anteriores  poderíam ser  facilmente  ajustadas  (mutatis 

mutandis), tornando-se despiciendo o aguardo de regulamentação. Não teria sentido 

vislumbrar inúmeros conflitos judiciais, com relevante multiplicação de processos e 

manifesta insegurança jurídica no seio da sociedade, e manter o STF atado por falta 

de um procedimento específico. 

Basta  lembrar  da  questão  envolvendo  o 

Habeas Data; criado pelo legislador constitucional de 1988, passou a ser permitido 

232 MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado.  5ª edição revista 
e ataualizada de acordo com a Reforma do Judiciário e as recentes reformas do Códio de Processo 
Civil. São Paulo: Manole, 2006, p. 2142
233  MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Súmula vinculante e a EC n. 45/2004. In: WAMBIER, Teresa 
Arruda Alvim (coord) Reforma do Judiciário – primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 45/2004. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 714
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com  o  emprego  das  regras  próprias  do  mandado  de  segurança,  vindo  a  ser 

definitivamente regulamentado somente em 1997. O processo não é um fim em si 

mesmo, é o meio para a proteção de um direito, o qual não pode ficar a mercê de 

questões periféricas, não se pode privilegiar a forma em detrimento da substância.

Qualquer que seja o procedimento, certo é 

que não pode travar a criação, revisão ou cancelamento das súmulas. Veja-se, a 

propósito, a tese defendida por José Marcelo Menezes Vigliar: 234

Ora,  considerando  que  as  súmulas  passam,  a  partir  da  Reforma  do 

Judiciário,  a  serem tão  vinculativas  como os  demais  atos  normativos,  o 

pedido  de  cancelamento  ou  alteração  de  seu  conteúdo  deverá  seguir, 

parece-me,  o  procedimento  destinado  às  ações  declaratórias  de 

constitucionalidade, na forma disciplinada pela Lei 9.868/1999.

Por  outro  lado,  o  que  parece  pacífico  é  a 

permissão da participação do  amicus curiae no procedimento instaurado. Sabe-se 

que,  pelo próprio étimo da expressão (amigo da cúria –  friend of  court),  amicus 

curiae é alguém que presta auxílio ao juiz, sem se confundir com as partes, com os 

terceiros intervenientes ou mesmo com a figura do  custos legis. É uma “forma de 

intervenção provocada pelo magistrado ou requerida  pelo  próprio  amicus curiae, 

cujo  objetivo  é  o  de  aprimorar  ainda  mais  as  decisões  proferidas  pelo  Poder 

Judiciário. A sua participação consubstancia-se em apoio técnico ao magistrado.” 235

A  multiplicação  de  manifestações  e,  por 

conseguinte,  a  ampliação  do  número  de  argumentos  trazidos  por  tais  sujeitos, 

ajudariam na elaboração de súmula. 236

234  VIGLIAR,  José  Marcelo  Menezes.  A  reforma  do  Poder  Judiciário  e  as  súmulas  de  efeitos 
vinculantes.  In:  TAVARES, André Ramos e outros (coord.).   Reforma do Judiciário.  São Paulo: 
Editora Método, 2005, p. 292
235 DIDIER JÚNIOR, Fredie, BRAGA, Paula Sarno e OLIVEIRA, Rafael.  Aspectos processuais da 
ADIN. In DIDIER JÚNIOR, Fredie (org.) Ações Constitucionais.  Salvador: JusPodivm, 2003,  p. 393
236 “Também entendemos que a inclusão do amicus curiae deve ser admitida neste procedimento 
administrativo, a ser criado por lei ordinária, necessária para a adoção de uma súmula, como forma 
de pluralização do debate sobre a matéria a ser ou não sumulada pelo STF.” (NOGUEIRA, Gustavo 
Santana. Das súmulas vinculantes: uma primeira análise. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord) 
Reforma do Judiciário – primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 45/2004.  São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2005, p. 271
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De igual modo, o ingresso de amicus curiae 

minimizaria eventuais resquícios de aversão ao novel instrumento de uniformização, 

à medida que funcionaria como elemento de legitimação do ato, retirando da súmula 

uma  visão  exclusivamente  judicial.  Carlos  Gustavo  Rodrigues  Del  Pra  trilhou  o 

mesmo caminho: “Portanto, aqui, a participação do terceiro, como amicus curiae, 

afora  a  vantagem  na  verificação  pelos  Ministros  dos  demais  fatos  relevantes, 

significa necessário meio de legitimar o procedimento de sumulação.” 237

A mesma questão do reforço da legitimação 

foi  anotada  por  William Santos  Ferreira,  o  qual  considerou  justamente  a  feição 

coletiva da súmula vinculante: 

A súmula vinculante por um lado concentra o debate e, de certa maneira, a 

solução dos conflitos (de massa) com aptidão para afastar uma avalanche 

de processos individuais e o risco de decisões divergentes; mas por outro, 

justamente  em  atenção  à  sua  natureza  coletiva,  deve  assegurar  a 

participação efetiva do amicus curiae, não só porque este pode contribuir 

muito para o debate, mas também por ser forma de legitimação da decisão 

que será proferida. 238

No que tange ao Projeto de lei ora em curso 

perante  o Poder  Legislativo Federal,  verifica-se a  introdução de certos  cuidados 

como:

• permissão do amicus curiae (art. 3º, § 2º)

• manifestação obrigatória do Procurador-Geral da República (art. 2º, § 2º)

• a possibilidade de procedimento originário ou incidental, com sobrestamento 

facultativo. (art. 5º)

237 DEL PRA,  Carlos  Gustavo  Rodrigues.  Súmula  Vinculante: Legitimação  pelo  procedimento  do 
amicus curiae. In: FUX, Luiz e outros (coord.) Processo e Constituição. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2006, p. 207
238 FERREIRA,  William Santos.  Súmula vinculante  –  solução concentrada:  vantagens,  riscos  e  a 
necessidade de um contraditório de natureza coletiva. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord) 
Reforma do Judiciário – primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 45/2004.  São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2005, p. 822
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• definição dos requisitos do requerimento. (art. 7º)

• relação dos legitimados,  com extensão a pessoas outras que não apenas 

aquelas que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade  (art. 3º)

• forma de redação da súmula, quanto à sua clareza e precisão (art. 8º)

Portanto, não se visualiza no projeto nada de 

tão essencial que possa impedir o STF de já produzir súmulas vinculantes, mesmo 

antes da edição desta regulamentação legal.

4.3.  SANÇÕES PARA A NÃO OBSERVÂNCIA DA SÚMULA

Após acaloradas discussões, deixou de ser 

incluída na EC 45/04 qualquer sanção ao magistrado ou administrador que venha a 

descumprir os comandos constantes de súmula vinculante. O cuidado do legislador 

constitucional prendeu-se ao elemento objetivo, apenas à previsão de anulação do 

ato administrativo violador ou a cassação da  decisão judicial que desbordar da 

súmula.

O  cabimento  de  reclamação  não  tem  o 

condão  de  compelir  os  destinatários  da  súmula  ao  seu  cumprimento,  o  que, 

certamente, conduz ao risco de sua ineficácia pela falta de penalidade pessoal, de 

caráter  subjetivo,  portanto.  Tal  ameaça  de  inviabilidade  também  foi  sentida  por 

Marcelo Augusto Scudeler: 239

239 SCUDELER, Marcelo Augusto. A súmula vinculante. In: ALMEIDA, Jorge Luiz.  A Reforma do 
Poder Judiciário. Campinas, SP: Millennium Editora, 2006, p. 55
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Contudo, percebe-se aqui a edição de uma regra jurídica sem uma sanção 

clara.  Muito  embora  seja  possível  o  oferecimento  de  reclamação  ao 

Supremo Tribunal contra o ato do Poder Público que represente ofensa ao 

conteúdo  de  súmula  vinculante,  é  certo  que  essa  norma  jurídica  é 

desprovida de sanção eficaz, o que pode inviabilizar sua aplicação prática.

O Código de Processo Civil expressamente 

cuidou de reputar litigante de má-fé a parte que porventura deduza pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei  ou fato incontroverso, bem como aquele que 

provoque incidentes manifestamente infundados ou apresente recursos meramente 

procrastinatórios (art. 17). E para obstar tais posturas, previu a pena de litigância de 

má-fé, com multa de até 1% (um por cento) do valor da causa (art. 18).

Naquilo  que  concerne  ao  descumprimento 

de súmula vinculante pela parte, não haverá quem ostente posicionamento contrário 

ao dever de apená-la; o desrespeito à súmula conduzirá, no mínimo, à aplicação da 

pena pecuniária de litigância de má-fé. 240

Assim,  temos  como  sempre  presente  a 

responsabilização  da  parte,  ativa  ou  passiva,  que  no  curso  de  um  processo 

desborda da boa-fé, não importando se é a Administração Pública ou o particular.

É  bom  que  se  diga  que,  quanto  ao 

administrador, a súmula vinculante surte efeito mais considerável, no sentido de que 

sua observância extravasa o bojo de qualquer  processo,  alcançando os próprios 

atos  administrativos  que  ficarão   extrajudicialmente  tolhidos  de  emissão,  se 

contrários à súmula. A súmula “mata” o mal pela raiz.

Nessa  hipótese,  se  o  desrespeito  for 

extraprocessual, viabiliza-se a reclamação para a discussão do ato administrativo, 

mas faltou a expressa previsão de sanção do sujeito realizador do ato, posto que a 

240 “Quando se verificar que uma das partes insiste sem a menor razão na tese da diferença fática 
substancial, visando apenas protelar a solução do litígio, terá cabimento a pena de litigância de má-
fé.”  (MUSCARI, Marco Antonio Botto.  Súmula Vinculante.  São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 
1999, p. 86

139



conduta administrativa  discutida se  deu em momento  anterior  ao  nascimento do 

procedimento  impugnativo.  Se  durante  a  reclamação  a  Administração  usar  dos 

mesmos expedientes protelatórios ou indevidos, aí sim poderá ser, de forma mais 

pacífica, imposta eventual penalidade.

Eduardo  Talamini  241,  ao  discutir  a 

relatividade  da  coisa  julgada,  sugeriu  a  responsabilidade  do  administrador,  com 

natural  imposição de penalidade,  dado que não poderia,  sem tir-te  nem guar-te, 

ignorar a decisão judicial: 

Assim,  o  administrador  público  não  pode ‘invalidar’  uma decisão  judicial 

nem ordenar  a  seus  subalternos  que  a  descumpram,  mesmo quando  a 

reputar  gravemente  ofensiva  a  valores  constitucionais.  Quando  muito,  a 

autoridade  administrativa  poderá  em  certos  casos  ser  isentada  de 

responsabilidade pelo descumprimento de uma tal decisão (como também 

poderá  sê-lo  o  particular).  Mas  mesmo  isso  dependerá  de  definição 

jurisdicional. Portanto, o administrador assumirá o risco de sua conduta, tal 

como a assumiria o particular nessa mesma hipótese.” 

Sustentamos,  para  o  fortalecimento  das 

decisões judiciais e o respeito natural que deve ser a ela devotado, que a imposição 

de penalidade ao administrador também deve atingi-lo no que pertine aos atos por 

ele  praticados contra  os  ditames da súmula,  mesmo antes  ou  fora  de  qualquer 

processo ou procedimento; significa dizer que a imposição se dará num processo 

judicial ou numa reclamação dirigida ao STF, mas o fato autorizador da imposição 

pode ser extraprocessual. 

De  há  muito  que  a  responsabilidade  do 

administrador é ineliminável, sob pena de vergaste dos direitos dos cidadãos, ainda 

mais quando considerados os direitos fundamentais: 

Incluído em mandamento constitucional, o princípio pelo menos prevê para 

o  futuro  maior  oportunidade  para  os  indivíduos  exercerem  sua  real 

cidadania contra tantas falhas e omissões do Estado. Trata-se, na verdade, 

241  TALAMINI, Eduardo.  Coisa Julgada e sua Revisão. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2005, p. 647
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de dever constitucional da Administração, que não poderá desrespeitá-lo, 

sob  pena  de  serem  responsabilizados  os  agentes  que  derem  causa  à 

violação. 242

Questão  mais  controvertida  situa-se  na 

possibilidade de responsabilização administrativa e, eventualmente, penal e civil do 

magistrado.

Antônio Álvares da Silva  243 foi taxativo ao 

afastar qualquer espécie de sanção: 

Não  se  há  de  falar  em  crime  de  responsabilidade  ou  de  qualquer  punição  ao 

magistrado. O que se tem de ter à mão são prontas medidas processuais que, nos 

limites da legalidade, garantam o cumprimento das súmulas e a independência de 

convencimento do juiz.

Para Silvio Nazareno Costa  244 ,  imputar-se 

eventual responsabilidade ao juiz, inclusive penal, representaria a ressurreição do 

“crime de hermenêutica” na expressão de Rui Barbosa: 

Em primeiro lugar, o impacto inicialmente causado na comunidade jurídica 

com  a  previsão  do  crime  de  responsabilidade contra  o  Juiz  que  se 

afastasse de decisão cristalizada em súmula vinculante parece que acabou 

por  sensibilizar  o  meio  político.  Tal  previsão  nada  mais  seria  do  que  o 

ressuscitamento do “crime de hermenêutica”, expressão consagrada pelo 

sempre lembrado mestre Rui Barbosa, em fins do século XVIII.

Com  a  responsabilização  do  juiz  pelo 

descumprimento, estar-se-ia transformando a súmula em modalidade normativa de 

hierarquia maior do que a legislativa, haja vista que, via de regra, o descumprimento 

da  lei,  desde  que  aventada  alguma  justificativa  (a  inconstitucionalidade,  por 

exemplo), não importa em sancionamento do juiz; já o desrespeito a uma súmula 

vinculante,  ainda  que  considerada  sua  inconstitucionalidade  pelo  juiz,  mereceria 
242 CARVALHO FILHO, José dos Santos.  Manual de Direito Administrativo.  11ª edição, Rio de 
Janeiro: Lumen Júris, 2004, p. 20
243  SILVA,  Antônio  Álvares  da.  As  Súmulas  de  Efeito  Vinculante  e  a  Completude  do 
Ordenamento Jurídio. São Paulo: LTr, 2004, p. 95
244 COSTA, Silvio Nazareno. Súmula Vinculante e Reforma do Judiciário. Rio de Janeiro: Forentse, 
2002, p. 194 

141



penalidade, porque o STF já teria dado a correta expressão de constitucionalidade 

ao texto legal discutido.

A  falibilidade  do  juiz-homem  é  verdade 

indiscutível, mas, tal asserto não permite vê-la como normalidade no mundo jurídico 

e, portanto, algo que deve ser suportado pela sociedade. 

Luís  Antonio  de  Camargo  245 deu  a  sua 

colaboração: 

De fato a segunda parte do argumento é lógica, pois os magistrados estão 

realmente sujeitos a erros e acertos, em função da sua condição humana. 

Embora  existam juízes  do  maior  quilate  moral  e  intelectual  –  a  grande 

maioria – na verdade, ainda esses não estão imunes de uma contingência 

comum  a  todos  os  mortais,  que  é  a  falibilidade  humana.  Salientamos, 

entretanto, que lançar mão da falibilidade contingencial para justificar o erro 

emanado das decisões judiciais é algo que não se pode admitir, pois, assim, 

os  jurisdicionados  seriam  deixados  à  mercê  de  decisões  ilegais, 

prevaricadoras, venais etc., sem um instrumento capaz de propiciar-lhes o 

ressarcimento dos danos causados. Dessa forma, não é crível, o necessário 

reconhecimento do erro judiciário como algo normal.” 

Com maior razão, se observado o relevo das 

atividades  judiciais,  qualquer  deslize  considerável  empreendido  pelo  magistrado 

deveria ser visto com maior gravidade, mais do que os atos equivocados das partes. 

Trilhando este caminho é que o jurista arremata: 

Reconhecemos que toda atividade humana está passível de acertos e erros, 

porém a atividade judicante é das mais sérias e de maior comprometimento 

social, podendo assegurar a estabilidade social, ou em contrapartida gerar a 

instabilidade,  pelo  que,  embora  o  magistrado  esteja  contingencialmente 

sujeito a erros, esses deverão possibilitar a justa reparação em favor do 

administrado. 246

245 CAMARGO, Luís Antonio de.  A responsabilidade civil  do estado e o erro judiciário.  Porto 
Alegre: Síntese, 1999, p. 117

246 CAMARGO, Luís Antonio de. Op. Cit.,  p.118
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O  poder  gera  responsabilidade,  e  quanto 

mais  poder,  maior  deve  ser  a  responsabilidade.  A  proteção  fornecida  pela 

independência da magistratura não permite ao juiz ignorar o conteúdo e a força da 

súmula vinculante; se o próprio juiz a descumpre, as partes seriam estimuladas a 

também  descumpri-la,  em  especial  o  administrador,  que  por  tratar  das  coisas 

públicas e dos interesses da coletividade apontaria caminho outro que o escolhido 

pelo STF. 

Pensando  assim,  é  que  Jaqueline  Mielke 

Silva247 advertiu: 

A independência de que precisam desfrutar os juízes em face dos agentes 

das  demais  funções  do  Estado  é  diretamente  proporcional  à  sua 

responsabilidade  sóciopolítica.  Conseqüentemente,  somar  poderes  ao 

magistrado, sem lhes acrescer também a responsabilidade, é deslegitimá-lo 

democraticamente.” 

Ora, se há enorme discussão sobre matéria 

constitucional, o órgão mais abalizado e legitimado a dirimi-la é o STF; a postura do 

juiz conflitante com o comando sumular vinculante desprestigia o órgão de cúpula e, 

o que é pior,  mantém no seio social  os males da discussão aflorada. A falta de 

seguimento da súmula pereniza o conflito e inquieta a comunidade. De sorte que 

buscar alguma responsabilidade do juiz não é tarefa contrária à razão. Proposital é a 

lição de José Cretella Júnior: 248

Desse  modo,  a  declaração  de  inconstitucionalidade  constitui  o  prius 

indispensável da responsabilidade civil  do Estado. Se o Judiciário não se 

pronuncia pela inconstitucionalidade e não anatematiza a lei conflitante com 

a Constituição, o preceito legal tem livre trânsito e se faz sentir em todo 

meio social com se fosse perfeitamente válido.

Por  primeiro,  aventa-se  a  responsabilidade 

civil, notadamente o dever de indenizar os prejudicados, material e moralmente. A 

247  SILVA,  Jaqueline  Mielke.  O  direito  processual  civil  como instrumento  de  realização  de 
direitos. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2005, p. 207
248 CRETELLA JÚNIOR, José. O Estado e a Obrigação de Indenizar. Rio de Janeiro: Forense, 1998, 
p. 271
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não  aplicação  da  súmula  levará,  com  certeza,  à  morosidade  de  solução  e 

concretização  do  direito  da  parte,  aumento  dos  gastos  financeiros,  perda  da 

realização de outros negócios jurídicos, enfim, todos os dissabores pela indefinição 

pronta da lide.

A figura do Estado, e já faz tempo, tem sido 

responsabilizada pelas falhas prejudiciais aos cidadãos, inclusive com suporte nas 

decisões do Judiciário: 

a responsabilidade extracontratual do Estado, nos mais diversos setores da 

atividade  pública,  vem suscitando  pronunciamentos  do  Poder  Judiciário, 

mediante  solicitações  dos administrados,  que vêm a Juízo,  chamando a 

pessoa  jurídica  pública  a  responder  pelos  prejuízos  que  os  agentes 

públicos,  direta  ou indiretamente,  lhes causaram.  São falhas do  serviço, 

falhas da máquina, falhas do homem. 249

Seria  realmente  estranho  convocar  o 

Judiciário para combater os males do Estado-legislador e do Estado-administrador e, 

de outra parte, deixar o cidadão à mingua, sem maiores explicações, quanto aos 

males do Estado-juiz, as falhas do serviço judiciário.

Não haveria incompatibilidade alguma entre 

o texto constitucional estipulador da súmula e a responsabilização civil supedaneada 

nas disposições do Código Civil (arts. 186 e 927), ou, dizendo de outra maneira e 

com apoio em Octavio Campos Fischer, “é perfeitamente cabível a imposição de 

uma  indenização  por  eventuais  danos  –  materiais  ou  morais  –  causados  a 

determinada  pessoa.  Trata-se  de  mais  um  ingrediente  para  tornar  eficaz  a 

consolidação da jurisprudência.” 250

Acrescente-se  que  a  Lei  Complementar  nº 

35/79 (LOMAN), em seu art. 49, sustenta que o juiz pode ser responsabilizado por 

perdas e danos quando proceder com dolo ou fraude, mas também quando recusar, 

249 CRETELLA JÚNIOR, José. Op. Cit., p. 198
250 FISCHER, Octavio  Campos.  Insegurança jurisdicional  e a  tributação no Brasil.  In:  WAMBIER, 
Teresa Arruda Alvim (coord)  Reforma do Judiciário – primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 
45/2004. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 528
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omitir  ou retardar,  injustificadamente, qualquer providência que deveria tomar,  de 

ofício ou por provocação das partes.

Indigitada  responsabilidade  civil  seria 

solidária, tanto do juiz, por ser aquele que praticou ou deixou de praticar o ato, ou do 

próprio Estado, em razão da culpa in eligendo (art. 37, § 6º/CF), assegurado o direito 

de regresso.

E  mais:  indagar-se-á  da  natureza  da 

responsabilidade, se subjetiva ou objetiva. Parece mais certa a corrente que defende 

a última espécie: 

Dessa forma, segundo nosso entendimento, a prestabilidade de aferição da 

ocorrência de dolo ou fraude será sempre questão subjetiva, com a qual não 

haverá de inteirar-se o prejudicado, pois a ele cabe o direito objetivo de ser 

indenizado  pelo  Estado.  Este,  por  seu  turno,  comprovando  a  conduta 

faltosa, dolosa, ou fraudulenta do magistrado, é que terá aberta – somente 

nessa  hipótese  –  a  via  regressiva,  decorrendo  daí  a  importância  de  os 

textos legais asseverarem a responsabilização do real agente causador. 251

Paulo  Hoffman  252,  ao  enfrentar  as 

disposições do novo inciso LXXVIII do art. 5º da CF, o qual trata da razoável duração 

do processo, foi firme em afirmar que: 

o Estado é responsável objetivamente pela exagerada duração do processo, 

motivada por culpa ou dolo do juiz, bem como por ineficiência da estrutura 

do Poder Judiciário, devendo indenizar o jurisdicionado prejudicado – autor, 

réu, interveniente ou terceiro interessado -, independentemente de sair-se 

vencedor ou não na demanda, pelos prejuízos materiais e morais.

A despeito da responsabilização ser objetiva, 

é certo que poderia abranger os atos dolosos e também os culposos. Os primeiros 

têm como exemplo o juiz que se nega terminantemente aplicar a súmula por deter 

251 CAMARGO, Luís Antonio de.  A Responsabilidade Civil do Estado e o Erro Judiciário.  Porto 
Alegre: Síntese, 1999, p.109
252 HOFFMAN, Paulo.  Razoável  Duração do Processo.  São Paulo:  Quartier  Latin,  2006,  p.  99. 
HOFFMAN, Paulo. p. 31
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entendimento pessoal diverso do STF; os segundos, podem ser vistos no ato de juiz 

que  não  aplica  a  súmula  por  desconhecer  sua  existência,  ora  a  publicidade 

determinada  no  art.  103-A/CF  não  abre  ensanchas  para  escusas  de 

desconhecimento.

Nesse  ponto,  porém,  há  quem  advogue  a 

idéia de responsabilidade apenas calcada nos atos dolosos, à luz da regra inserta no 

art. 133/CPC: 

Importante ainda ressaltar o entendimento no sentido de que a prática de 

um ato danoso do juiz com culpa poderá ensejar o dever do poder público 

de indenizar o jurisdicionado, embora não possa ser responsabilizado o juiz 

diretamente, haja vista que o art. 133 do Código de Processo Civil relaciona 

os casos em que caberá a responsabilidade pessoal do juiz, mas somente a 

título de dolo. 253

Também não nos parece forçosa a antevisão 

de responsabilidade administrativa do juiz, desde que resguarda a sua dignidade e 

independência, esta última minorada pela vinculação sumular. Logo, o juiz estaria 

sujeito a punições administrativas, como a advertência, por exemplo, nos moldes 

dos arts. 40/48 da Lei Complementar nº 35/79.

A  responsabilização  disciplinar  foi 

reconhecida Gustavo Santana Nogueira  254 nos casos de desrespeito  do juiz  em 

relação à reclamação, não dá súmula, diretamente: 

O desrespeito à decisão do STF em sede de reclamação já passa a ser 

problema disciplinar, que compete ao respectivo Conselho da Magistratura 

resolver, ou ainda ao Conselho Nacional de Justiça, que, nos termos do § 4º 

do art. 103-B da CRFB, controla o cumprimento dos deveres dos juízes.

Ora, não teria lógica punir o juiz apenas num 

segundo  desrespeito,  isto  é,  desrespeito  à  vinculação  da  súmula  e  depois 

253 HOFFMAN, Paulo. Razoável Duração do Processo. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 104
254 NOGUEIRA, Gustavo Santana. Das súmulas vinculantes: uma primeira análise. In: WAMBIER, 
Teresa Arruda Alvim (coord)  Reforma do Judiciário – primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 
45/2004. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 279
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desrespeito à ordem contida na reclamação; o que equivale dizer: o STF só impõe a 

força de suas atribuições após dois comandos. É bom que não se perca de vista que 

estamos falando do órgão máximo do Poder  Judiciário,  assim estabelecido  pelo 

Poder Constituinte.

A responsabilidade penal é a que gera maior 

desconforto, principalmente na classe dos juízes.  A falta de expressa previsão no 

dispositivo constitucional, por certo, não seria empecilho para divisar a prática de 

crime pelo juiz que deixa de aplicar a súmula vinculante. Se esta conduta puder ser 

amoldada a determinado tipo penal da legislação infraconstitucional, natural será a 

identificação da conduta delituosa. 

Ivan Lira de Castro 255 foi ainda mais enfático: 

Entretanto, não posso olvidar que o juiz, como servidor público lato sensu 

que  é,  está  exposto  ao  cometimento  de  crimes  contra  a  administração 

pública,  máxime  o  de  prevaricação.  Assim,  quando  um  juiz  de  inferior 

instância recebe um julgado do tribunal que lhe é superior e deixa de a ele 

dar cumprimento ao argumento de que, por exemplo, ‘não concorda com a 

posição doutrinária desposada pela corte’,  estará agindo criminosamente, 

imbuído por sentimento pessoal (CP, art. 319). Acho que quanto a isso não 

há dúvida. 

Por  mais  zeloso  e  bem  intencionado  que 

seja o juiz, após a publicação da súmula vinculante não se vislumbra espaço para 

não aplicá-la, se presentes os requisitos de enquadramento. O bom senso deveria 

nortear o juiz para abandonar a convicção própria e isolada, em prol da segurança 

jurídica produzida pela convicção da maioria qualificada dos membros da cúpula do 

Poder  Judiciário.  Dificilmente  o  entendimento  sumular  seria  incongruente, 

desprovido de legitimação e justiça: 

Neste  ponto,  deve  cada  magistrado  que  discorda  de  entendimento 

sumulado refletir:  se  não foi  proposta  ação  de  revisão  de  súmula,  se a 

255 CASTRO, Ivan Lira de. Decisões vinculantes.  Jus Navigandi.  Teresina, a. 4, n. 41, mai. 2000. 
Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=254>. Acesso em: 05 jan. 2006.
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mesma não foi revista pelos tribunais superiores, é demonstração de que o 

entendimento sumulado está de acordo com as aspirações da sociedade, 

com a consciência coletiva. 256

Aliás,  na  interpretação  do  Direito  não  há 

verdade absoluta, “o que, reitere-se, implica afirmar que as decisões judiciais não 

podem  ser  consideradas  absolutamente  ‘certas’  ou  ‘erradas’.  Representam,  na 

verdade,  o  Direito  aplicável  ao  caso  concreto,  considerando  os  valores  e  a 

ideologia  do  julgador,  dos  colegiados,  enfim,  do  Judiciário,  utilizadas  na 

interpretação do Direito.” 257

Assim,  o  buscar  perpétuo  da  justiça  ideal 

não se sustém. Se o último órgão da estrutura judiciária proferiu seu entendimento, 

cabe àqueles que situam-se em patamar inferior seguir seus comandos, sob pena 

de privilegiar-se mais o direito processual do juiz do que o direito material da parte.

4.4.  RECLAMAÇÃO

A EC nº 45/04 introduziu no § 3º do art. 103-

A a possibilidade de reclamação direta ao STF quando houver ato administrativo ou 

decisão judicial contrários ao entendimento sumulado.

Percebe-se,  assim,  que  a  finalidade  da 

reclamação  é  dar  eficácia  à  súmula  vinculante,  evitando-se  a  mantença  da 

insegurança jurídica trazida pela não uniformidade de decisões. Terá cabimento em 

casos  de  não  aplicação  ou  de  aplicação  indevida,  vale  dizer,  “quando  não  for 

aplicada nos casos  em que teria de ser respeitada, quando for aplicada a um caso 

concreto que não se identifica com aquele em função do qual a súmula foi editada; 

quando forem distorcidos o sentido e o alcance da súmula etc.” 258

256 TOSTES, Natacha Nascimento Gomes. Judiciário e Segurança Jurídica: A questão da súmula 
vinculante. Rio de Janeiro: América Jurícia, 2004, p. 104
257 CHIAVASSA, Tércio. Revista do Advogado n. 84, p. 222
258 MEDINA,  José  Miguel;  WAMBIER,  Luiz  Rodrigues  e  WAMBIER,  Teresa  Arruda  Alvim. 
Repercussão geral e súmula vinculante. In:  Reforma do Judiciário – primeiros ensaios críticos 
sobre a EC 45/2004. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2005,  p. 378
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Muito embora o instituto da reclamação não 

seja novo, Leonardo Lins Morato  259 acrescenta que “com a EC nº 45/2004, houve 

mais  um  desenvolvimento,  substancial,  da  reclamação,  sobretudo  porque  este 

instituto  assumiu  a  importantíssima  função  de  viabilizar  a  eficácia  e  a 

operacionalização  das  súmula  vinculantes,  que  prometem  revolucionar  o  nosso 

sistema jurídico-processual.” 

Sobre  a  natureza  jurídica  da  reclamação, 

Sérgio Seiji Shimura 260 chama a atenção para a necessidade atual de descortiná-la: 

“Nesse particular, seria um bom momento para se definir a natureza jurídica dessa 

reclamação, se efetivamente uma ação ou mero incidente procedimental”. 

Nesta seara de debate, há quem sustente, 

como Ada Pellegrine Grinover 261, que a reclamação é direito de petição, afastadas 

as naturezas de ação ou recursais: 

É o que ocorre claramente quando se cuida da reclamação aos tribunais, 

com o objetivo de assegurar a autoridade de suas decisões: não se trata de 

ação, uma vez que não se vai rediscutir a causa com um terceiro; não se 

trata  de  recurso,  pois  a  relação  processual  já  está  encerrada;  nem  se 

pretende reformar a decisão, mas antes garanti-la. Cuida-se simplesmente 

de postular perante o próprio órgão que proferiu uma decisão o se exato e 

integral cumprimento.

Por  seu  turno,  Gisele  Santos  Fernandes 

Goes  262 prefere a idéia de remédio constitucional, posto que atende ao dever de 

assegurar o cumprimento de uma decisão: 

259 MORATO,  Leonardo  Lins.  A  reclamação  e  a  sua  finalidade  para  impor  o  respeito  à  súmula 
vinculante. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord) Reforma do Judiciário – primeiros ensaios 
críticos sobre a EC n. 45/2004. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 394
260 SHIMURA, Sergio Seiji. Súmula vinculante. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord) Reforma 
do Judiciário – primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 45/2004. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2005, p. 766
261 GRINOVER, Ada Pellegrini. O processo: estudos e pareceres. São Paulo: Perfil, 2005, p. 77

262  GOES, Gisele Santos Fernandes. Reclamação Constitucional. In: DIDIER JÚNIOR, Fredie (org.). 
Ações Constitucionais. Salvador: Juspodivm, 2006,  p. 505
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A  nomenclatura  de  remédio  processual  constitucional  expressa  bem  o 

fenômeno  em  análise,  contudo,  prefere-se  concluir  que  é  uma  garantia 

constitucional processual, posto que, não basta enunciar o direito, devendo-

se ter meios eficientes de assegurá-lo perante qualquer forma de abuso, 

seja  in  casu  pelo  descumprimento  da  decisão  ou  Súmula  vinculante  ou 

invasão de competência. 

Vereda diversa é trazida por Leonardo Lins 

Morato 263, haja vista que analisa a natureza da reclamação a partir de seus fins – 

cassar decisão ou anular ato administrativo: 

Ora, um instrumento que possa dar ensejo a um provimento que venha a 

cassar uma decisão judicial anterior só pode, mesmo, ser um instrumento 

adequado a provocar  o  exercício  da jurisdição.  Processual,  portanto.  Do 

mesmo modo, um provimento emando do Poder Judiciário que possa vir a 

anular um ato administrativo sempre consistirá num provimento jurisdicional, 

emitido após a provocação por um instrumento jurídico-processual (no caso 

da reclamação, uma ação). 

Deste  modo,  a  reclamação  é  reconhecida 

como verdadeira ação mandamental, de feição constitucional, para tutelar direitos 

fundamentais, como resume o citado autor: 

Assim, igualmente ao mandado de segurança, a reclamação é ação com 

sede na Constituição, de caráter mandamental, com procedimento expedito 

– dependente de prova pré-constituída da usurpação ou do desacato, tanto 

quanto  possível  de  ser  apresentada  -,   com  vistas  a  tutelar  direito 

fundamental. 264

263 MORATO,  Leonardo  Lins.  A reclamação e  a  sua  finalidade  para  impor  o  respeito  à  súmula 
vinculante. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord) Reforma do Judiciário – primeiros ensaios 
críticos  sobre  a  EC n.  45/2004.  São Paulo:  Editora  Revista  dos  Tribunais,  2005,  p.  397.  Vide 
também: “Está sedimentada na doutrina a idéia de que a reclamação não é um recurso, podendo ter 
função assemelhada, pois acaba provocando a anulação da decisão judicial que contrariar a súmula, 
seja deixando de aplicá-la, seja aplicando-a indevidamente.”  (NOGUEIRA, Gustavo Santana.  Das 
súmulas vinculantes: uma primeira análise. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord) Reforma do 
Judiciário – primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 45/2004.  São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2005, p. 278)

264 MORATO,  Leonardo  Lins.  A  reclamação  e  a  sua  finalidade  para  impor  o  respeito  à  súmula 
vinculante. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord) Reforma do Judiciário – primeiros ensaios 
críticos sobre a EC n. 45/2004. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 397
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Referida afirmação não vem desprovida de 

outros reforços. Clóvis Andrade Goulart  265, empresta o caráter de ação e a afasta 

dos recursos,  lembrando que a reclamação pode ocorrer  independentemente de 

outra ação, como nos casos de ato administrativo que não acompanha a vinculação 

da súmula: 

Ao nosso ver, o Texto, ao prescrever a competência do Pretório Excelso, 

topograficamente,  localiza  a  reclamação  dentre  os  processos  de 

competência originária (e não recursal), deixando clara a natureza de ação 

e,  por  via  de conseqüência,  revelando-se desnecessária a existência de 

processo em andamento como pressuposto de sua interposição. 

Se direito de petição (gênero) ou direito de 

ação (espécie),  certo  é  que a medida não é meramente administrativa,  detendo 

nítido caráter jurisdicional: 

Parece-nos evidente  que a  natureza desta  medida é  jurisdicional,  e  não 

administrativa  ou  correicional.  Trata-se  de expediente  de  que  se  podem 

valer  as  partes  para  provocar  alteração  de  decisão  judicial:  logo,  sua 

natureza  não  pode  ser  meramente  correicional.  Ademais,  a  decisão,  na 

reclamação, fica acobertada pelos efeitos da coisa julgada, sendo, portanto, 

rescindível. 266

O  procedimento  da  reclamação  pode  ser 

identificado nos dizeres da Lei nº 8.038/90, nos arts. 13/18, complementada pelo 

Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,  nos arts.  156/162. Não há,  por 

assim consignar, qualquer alteração procedimental se a reclamação visa atender a 

descumprimento de súmula vinculante ou de outras espécies de decisões judiciais.

O  projeto  de  Lei  do  Senado  nº  13/2006 

estabelece,  singelamente,  que  a  reclamação  seguirá  os  ditames  do  Regimento 

Interno do Supremo Tribunal Federal (art. 10).

265 GOULART, Clóvis Andrade. A reclamação no Supremo Tribunal Federal e o efeito vinculante no 
controle  abstrato  de  constitucionalidade.  Jus  Navigandi.  Teresina,  a.  9,  n.  747,  21  jul.  2005. 
Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7053>. Acesso em: 05 jan. 2006.

266 MEDINA, José Miguel; WAMBIER, Luiz Rodrigues e WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. A Reforma 
do Poder Judiciário. São Paulo: Quartier Latin, 2006,  p. 446
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Contudo,  no  §  2º  do  art.  9º,  exigiu  o 

esgotamento  da  instância  administrativa  como  condição  de  procedibilidade  da 

reclamação,  caso  esta  vise  impugnar  diretamente  ato  administrativo  violador  de 

súmula vinculante. Resta saber se tal exigência não viola o princípio constitucional 

do acesso à Justiça.267

O  comentado  art.  103-A/CF  não  limitou  a 

reclamação a qualquer prazo prescricional, o que veio a causar novos embates.

Um dos problemas é a anterior, e ainda não 

revogada,  Súmula  734/STF,  cuja  redação  é:  “Não  cabe  reclamação  quando  já 

houver  transitado  em  julgado  o  ato  judicial  que  se  alega  tenha  desrespeitado 

decisão do Supremo Tribunal Federal”

Isto  posto,  a  reclamação  não  poderia  ser 

apresentada após o trânsito em julgado, mas apenas enquanto pendente o processo 

judicial.  Noutras  palavras,  “a  reclamação  não  pode  ser  sucedânea  de  ação 

rescisória. Com efeito, só é cabível reclamação, se a decisão objeto dela ainda não 

transitou em julgado.” 268

Izabelle Albuquerque Costa Maia 269, por sua 

vez, também não vê como possível a reclamação após o trânsito em julgado, fato 

que impediria justamente a concomitância dos institutos: 

A concomitância de remédios, quer nos parecer, pode ser descartada de 

pronto,  pois  que  diversos  os  momentos  propícios  às  respectivas 

proposituras;  a  reclamação  só  tem  lugar  até  o  trânsito  em  julgado  da 

267 “Quando  a  reclamação  de  que  trata  o  caput  impugnar  ato  administrativo,  será  exigido,  com 
condição de procedibilidade, o esgotamento da instância administrativa, observado o prazo máximo 
de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da ciência do ato impugnado, desde que não se trate de ato 
omissivo ou desde que nessa instância se possam obstar os efeitos do ato.”
268 GOES, Gisele Santos Fernandes. Reclamação Constitucional.  In: DIDIER JÚNIOR, Fredie (org.). 
Ações Constitucionais. Salvador: JusPodivm, 2006, p. 516
269 MAIA, Izabelle Albuquerque Costa. Violação à Súmula Vinculante e Cabimento de Ação Rescisóra 
In: FUX, Luiz e outros (coord.) Processo e Constituição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2006,  p. 241

152



decisão que constitui  o seu alvo e a rescisória pressupõe o trânsito em 

julgado da decisão, ou seja, não são cabíveis simultaneamente.

O  trânsito  em  julgado  seria,  portanto,  um 

elemento  indicador  da  impossibilidade  do  manejo  da  reclamação,  segundo 

descreveu Gustavo Santana Nogueira: 270

Assim  poderíamos  até  reformular  a  afirmação  anterior  de  que  a  coisa 

julgada constitui-se em um limite lógico à reclamação, porém não o faremos 

em respeito à súmula 734 do STF. Propomos assim a sua revisão, para que 

ela possa se adequar a uma nova realidade, que deve admitir reclamação 

após  a  coisa  julgada  sob  a  alegação  de  violação  à  súmula  vinculante, 

porque na verdade não haverá coisa julgada, eis que inconstitucional. 

Todavia,  não parece que a súmula nº  743 

seja  obstáculo  instransponível.  Na  verdade,  atendeu  ela  a  reclamos  da  época, 

momento em que não se divisava a concretização de uma súmula vinculante no 

mundo jurídico. Não que a súmula seja inválida, mas perdeu seu efeito frente as 

modificações promovidas pela Reforma do Judiciário.

Por  outro  lado,  cabível  ou  incabível  a 

reclamação após o trânsito em julgado, tem-se que a propositura de ação rescisória 

com o mesmo fim de atacar violação à súmula vinculante é plenamente possível; se 

incabível a reclamação com mais razão ainda. Eis o asserto de Izabelle Albuquerque 

Costa  Maia  271:  “Considerar  a  súmula  vinculante  como  norma  que  compõe  o 

ordenamento implica dizer que a sua violação gera fundamento suficiente para o 

cabimento da ação rescisória com o fim de rescindir a decisão que a violou.” 

O  cabimento  da  ação  rescisória  estaria 

centrado na hipótese constante do inciso V, do art. 485, do CPC, ou seja, violação 

270 NOGUEIRA, Gustavo Santana. Das súmulas vinculantes: uma primeira análise. In: WAMBIER, 
Teresa Arruda Alvim (coord)  Reforma do Judiciário – primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 
45/2004. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 279
271 MAIA, Izabelle Albuquerque Costa. Violação à Súmula Vinculante e Cabimento de Ação Rescisóra 
In: FUX, Luiz e outros (coord.) Processo e Constituição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2006,   p. 243

153



de literal disposição de lei. A expressão “lei”, disposta no artigo indicado, deve ser 

entendida no seu sentido mais elástico.

É de Pontes de Miranda  272 a seguinte lição 

objetiva:  

Sentenças proferidas contra algum costume, que se aponta como existente, 

escritível ou já escrito (‘literal’), ou contra algum princípio geral de direito, ou 

contra  o  que,  por  analogia,  se  havia  de  considerar  regra  jurídica,  são 

sentenças rescindíveis. Ao juiz da ação rescisória é que cabe dizer se existe 

ou não existe a regra de direito consuetudinário,  ou o princípio geral  do 

direito ou a regra jurídica analógica.  Se o juízo rescindente se encontra 

diante de opiniões divergentes quanto a regra jurídica de costume, ou a 

interpretação por analogia, ou determinado princípio geral de direito, ele é 

que tem de dizer qual a opinião verdadeira, salvo se há imposição legal da 

observância de alguma atitude assumida pelo Supremo Tribunal Federal, 

pelo Superior Tribunal de Justiça ou por outro tribunal.

Dito  assim,  se  na  expressão  “lei”  cabem 

também os costumes, a analogia e os princípios gerais de direito, com mais razão 

abrangeria  as  súmulas  vinculantes,  haja  vista  que  nada  mais  são  do  que  a 

expressão mais pura da lei  (validade, interpretação e eficácia) ditada pelo órgão 

responsável constitucionalmente para tal fim.

Rodolfo  de  Camargo  Mancuso  273 prefere 

fortalecer a idéia de que o objeto da ação será a norma que deu suporte à súmula e 

não a própria súmula: 

Desse  modo,  a  admissibilidade  da  rescisória,  em  caos  que  tais,  vai 

depender da demonstração da cabal  infringência do julgado à norma de 

regência;  essa será a  causa de pedir  propriamente dita,  de sorte que a 

violação  da  súmula  funcionará  a  latere,  como  poderoso  argumento  de 

reforço. 

272 MIRANDA, Pontes de. Tratado da ação rescisória. São Paulo: Bookseller, 1998, p. 268
273 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Súmula vinculante e a EC n. 45/2004. In: WAMBIER, Teresa 
Arruda Alvim (coord) Reforma do Judiciário – primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 45/2004. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 717
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Não  seria,  ainda,  nenhum  absurdo  o 

emprego da “querela nulitatis”  para sanação do vício produzido pela violação da 

súmula vinculante que, obviamente, tratou de matéria constitucional, pois, “o vício da 

inconstitucionalidade é gravíssimo. Sendo assim, a coisa julgada insconstitucional 

pode  ser  desconstituída  mediante  a  ação  autônoma  declaratória  de 

inconstitucionalidade,  independentemente  de  prazo,  posto  que  as  questões 

constitucionais, dada a sua importância, não podem precluir”. 274

Nos termos do § 3º do art.  103-A,  importa 

adotar  a  tese  da  autonomia  da  reclamação  em  relação  aos  demais  meios  de 

impugnação.  O esgotamento  das vias  recursais  resta  superado,  subsistindo tão-

somente  nos  casos  de  violação  da  súmula  vinculante  por  ato  administrativo, 

obviamente se editada a lei regulamentadora na forma em que vem sendo aprovada 

enquanto  projeto.  É  o  que  declara  Pedro  Luiz  Pozza  275:  “Dessa  forma,  em  se 

tratando de decisão judicial  contrária  à  súmula vinculante,  será desnecessário  o 

esgotamento de todas as vias recursais, podendo o STF ser acionado diretamente, 

com manifesta economia de tempo.” 

Quanto à concomitância da reclamação com 

as demais espécies recursais (apelação, agravo, etc), o tema é mais tranqüilo. De 

modo  que  o  oferecimento  de  eventual  recurso  da  parte  contra  o  ato  decisório 

vergastador da súmula vinculante não terá o condão de obstaculizar o direito de 

reclamar perante o STF: 

Será possível,  então,  diante  da vontade constitucional  aqui  manifestada, 

que, contra um ato do juízo monocrático que tenha deixado de aplicar a 

súmula, a parte interponha apelação e, concomitantemente, ingresse com 

reclamação  no  STF,  o  que  provocará,  como  dissemos,  uma  decisão 

definitiva sobre a aplicação ou não da súmula. 276

274 ALMEIDA JÚNIOR, Jesualdo Eduardo de. O controle da coisa julgada inconstitucional. Porto 
Alegre: Sérgio Antonio Fabris Ed., 2006, p. 220
275 POZZA,  Pedro  Luiz.  Considerações  sobre  a  súmula  vinculante.  In:  A  Reforma  do  Poder 
Judiciário. São Paulo: Quartier Latin, 2006,  p. 509
276 MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado. 5ª edição revista 
e atualizada de acordo com a Reforma do Judiciário e as recentes reformas do Código de Processo 
Civil. São Paulo: Manole, 2006, p. 2144
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Outra observação que parece interessante, é 

aquela que tangencia a hipótese de não apresentação da reclamação, nem mesmo 

de qualquer outro recurso. Nestes casos, não se vedará à parte a utilização dos 

embargos  à  execução  ou  a  impugnação  do  processo  sincrético  ou,  ainda,  a 

apresentação de exceção de pré-executividade.

Lênio Luiz  Streck  277 defende entendimento 

similar: 

Aparentemente não haveria maiores conseqüências, a não ser a seguinte: 

em sede de execução, poderá a parte alegar a aplicação do art.  741 do 

CPC  (embargos  à  execução),  pelo  qual  considera-se  inexigível  o  título 

judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo 

Supremo Tribunal Federal ou em aplicação tidas por incompatíveis com a 

Constituição Federal.

4.5.  CANCELAMENTO E REVISÃO

 A  perenidade  não  é  qualidade  da  lei, 

tampouco será da súmula vinculante. Não se descura do ideal de uma lei eterna, 

capaz de atravessar mundos e épocas sem necessidade de transformação, mas a 

lei diz respeito às coisas do homem, de um ser humano mutável, no tempo e no 

espaço.

Se  assim  o  é,  alterando-se  a  lei  – 

fundamento  insuperável  da  súmula,  modifica-se  esta,  isto  é,  “a  súmula  é  o 

entendimento, a interpretação que o tribunal confere à lei, mas não é a lei, de modo 

que a súmula ‘perde o objeto’, devendo ser cancelada, quando a lei que embasa a 

sua edição é alterada ou revogada.” 278

277 STRECK, Lênio Luiz.  Comentários à Reforma do Poder Judiciário.  Rio de Janeiro: Forense, 
2005, p. 193
278 NOGUEIRA, Gustavo Santana. Das súmulas vinculantes: uma primeira análise. In: WAMBIER, 
Teresa Arruda Alvim (coord)  Reforma do Judiciário – primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 
45/2004. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 276. Ver também: “Assim como as leis 
não são eternas, pois as circunstâncias se alteram e elas devem acompanhar a evolução social, as 
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Pode-se  afirmar,  com  base  em  Gofredo 

Telles Júnior 279 que as decisões não são imutáveis porque as leis não são imutáveis, 

e as leis não são imutáveis porque a vida também não é imutável, e a vida não é 

imutável porque o indivíduo é mutável:

Se  o  conhecimento  científico  pudesse  ser  conhecimento  do  individual 

(individual = o que não pode ser dividido sem deixar de ser o que é), seriam 

necessários  tantos  conhecimentos  científicos  quantos  são  os  indivíduos, 

porque  não  há  dois  indivíduos  idênticos.  E  se  isto  fosse  possível,  o 

conhecimento dos indivíduos ainda não seria científico, porque o indivíduo 

muda sem cessar. Platão ensinava: “Se um objeto muda sem cessar, não 
poderá jamais ser conhecido, porque enquanto é estudado já se tornou 
outro e não pode saber nem mesmo se existe ainda, nem no que se 
tornou”. 

Uma súmula vinculante que se proponha ser 

para  sempre,  peca  pelos  mesmos erros  da  lei  que  se  põe  como eterna;  numa 

longuíssima  jornada  da  vida  de  eventual  súmula  vinculante  fatalmente  seria  ela 

transformada  em  súmula  invinculante,  por  desprender-se  das  razões  fáticas  e 

jurídicas que a criaram. De Francesco Ferrara  280 extrai-se: 

As normas jurídicas não são imortais, mas sujeitas a se modificarem e a se 

extinguirem.  Como  na  natureza,  assim  no  mundo  jurídico  não  há 

mobilidade,  mas transformação: o direito  renova-se com os tempos.  Um 

direito imóvel não pode existir; pelo contrário, se o legislador declarasse não 

querer de futuro abrogar ou mudar uma certa lei, o seu comando resultaria 

inútil e invinculante. 

súmulas vinculantes não poderíam ser simplesmente cristalizadas de forma perene.” (LAMY, Marcelo 
e Conci, Luiz Guilherme Arcaro.Reflexões sobre a súmula vinculante In: TAVARES, André Ramos e 
outros (coord.) Reforma do Judiciário. São Paulo: Editora Método, 2005,  p. 310)
279 TELLES  JÚNIOR,  Goffredo.  Palavras  do  amigo  aos  estudantes  de  direito: bosquejos 
extracurriculares,  proferidos  no  escritório  do  professor  em  2002.  São  Paulo:  Editora  Juarez  de 
Oliveira, 2003, p. 125

280 FERRARA,  Francesco.  Como  aplicar  e  interpretar  as  leis. Tradução  Joaquim  Campos  de 
Miranda, Belo Horizonte: Líder, 2002, p. 81
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O  procedimento  para  a  revisão  e  o 

cancelamento da súmula vinculante foi melhor tratado no item 4.2 deste trabalho. 

Entretanto, aqui convém consignar que qualquer modificação deve ser vista com 

reservas, tirante apenas aquela derivada da revogação da lei.

É, todavia, conveniente que o STF não seja 

tolerante com qualquer pedido de modificação, sob pena de a almejada segurança 

jurídica  se  perder  de  vez.  Mário  Gonçalves  Júnior  281 escreveu  sobre  aludido 

rigorismo do órgão julgador: 

Isto  porque,  o  sistema possibilita  relativa  certeza da tendência  atual  em 

havendo súmula,  mas não da sua sobrevida num ambiente de pressões 

sociais, políticas, econômicas etc. O contexto jurídico atual não protege o 

país  nem  mesmo  contra  o  cancelamento  e  alteração  de  súmulas 

provocadas  por  casuísmos.  Urge  dotar  as  súmulas  jurisprudenciais  de 

instrumentos  legais  que  lhes  confiram  o  que  poderíamos  chamar, 

metaforicamente, de anticorpos. 

Este cuidado deve ter por lastro igualmente 

o objeto e os argumentos do pedido de alteração, no afã de se identificar a perfeita 

conformação lógica do que está assentado em súmula e aquilo que se pretende ver 

modificado. José Marcelo Menezes Vigliar  282 chamou de “pertinência temática”: 

Para o cancelamento ou revisão pretendidos, também deverá o Supremo 

Tribunal  Federal  analisar  questões  como  o  da  “pertinência  temática”, 

aceitando  o  pedido  de  revisão  ou  cancelamento  apenas  daqueles  que 

mantenham alguma sorte de vinculação institucional com a matéria objeto 

da súmula atacada. 

A  revisão  ou  cancelamento  da  súmula 

vinculante  não  está  aprisionada  na  hipótese  única  de  modificação  da  lei,  ao 

281  GONÇALVES JÚNIOR, Mário.  A súmula vinculante e  a  blindagem da jurisprudência.  Última 
Instância. Disponível em: <http://ultimainstancia.uol.com.br/imprime_noticia.php?idNoticia=10292.

282 VIGLIAR, José Marcelo Menezes.A reforma do Judiciário e as súmulas de efeitos vinculantes  In: 
TAVARES, André Ramos e outros (coord.) Reforma do Judiciário. São Paulo: Editora Método, 2005, 
p. 291

158



contrário, pululam no mundo fenomênico, e também no mundo jurídico, inúmeros 

fatores  que incidem no  convencimento  judicial  e  que,  com certeza,  ensejarão  a 

modificação de ofício ou provocada da súmula. O texto da lei é mero signo, a norma 

dele extraída perpassa por muitos outros caminhos.

Ovidio  Rocha  Barros  Sandoval283 anota  a 

seguinte idéia: 

Firmar a jurisprudência de modo rígido não seria um bem, nem mesmo seria 

viável.  A vida não pára, nem cessa a criação legislativa e doutrinária do 

direito.  Mas  vai  uma  enorme  diferença  entre  a  mudança,  que  é 

freqüentemente necessária, e a anarquia jurisprudencial, que é descalabro e 

tormento. Razoável e possível é o meio termo, para que o Supremo Tribunal 

Federal possa cumprir o seu mister de definir o direito federal, eliminando ou 

diminuindo os dissídios de jurisprudência.

Ao  comentar  a  surpresa  daqueles  não 

acostumados com a oscilação da jurisprudência Miguel Reale 284 declarou: 

A  jurisprudência  é  dessas  realidades  jurídicas  que,  de  certa  maneira, 

surpreendem o homem do povo. O vulgo não compreende nem pode admitir 

que os tribunais, num dia julguem de uma forma e, pouco depois ou até 

mesmo  num  só  dia,  cheguem  a  conclusões  diversas,  em  virtude  das 

opiniões divergentes dos magistrados que os compõem. 

Diante  disto,  sempre  estará  o  STF 

autorizado  a  modificar  seu  entendimento  anterior,  com  o  cuidado  de  detalhar 

eventuais  disposições  transitórias.  Pensar  diversamente  representaria  a  extinção 

tácita do STF ou seu engessamento, como declarou Arnold Wald: “Não há dúvida, 

porém,  que  o  precedente  não  deve  engessar  a  justiça  ou  impedir  o  seu 

desenvolvimento e os tribunais poderão oportunamente chegar à conclusão de que 

um texto legal foi mal compreendido ou mal aplicado num caso específico”. 285

283 MARQUES,  José  Frederico.  Instituições  de  direito  processual  civil.  Atualizado  por  Ovídio 
Rocha Barros Sandoval. São Paulo: Millenium, 2000, p. 53.
284 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27ª edição,  São Paulo: Saraiva, 2003, p. 171

285 WALD, Arnold. Eficiência Judiciária e segurança jurídica. In: MACHADO, Fábio Cardoso e outro 
(coord.) A Reforma do Poder Judiciário. São Paulo, Quartier Latin, 2006,  p. 60.
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Não  é  demais  registrar  que  o  STF  é  um 

órgão composto de 11 Ministros (art. 101/CF). Destarte, a composição do tribunal 

pode alterar-se por inúmeros fatos,  tais como aposentação voluntária  ou mesmo 

compulsória  aos  setenta  anos,  morte,  exoneração  etc.  Sobrevindo  nova  turma 

julgadora,  novas  compreensões  da  mesma  situação  jurídica  serão  naturais.  A 

doutrina  deu  sua  colaboração:  “É  preciso  salientar,  outrossim,  que  também  a 

renovação dos membros da Corte pode provocar nova formulação sumular, dada a 

renovação  do  conhecimento  jurídico  que  pode  ser  levada  a  cabo  quando  da 

alteração do quadro de Ministros do Supremo Tribunal Federal”. 286

Se  deve  existir  grande  zelo  na  edição  de 

súmulas  vinculantes,  com  redobrada  atenção  deve  ser  vista  a  revisão  e  o 

cancelamento, mesmo de antemão sabendo que o direito é dinâmico, porque a vida 

é dinâmica, e que os homens são passageiros, logo os membros do STF não se 

eternizarão na função, o que abre ensanchas para a modificação do entendimento. 
287

286 LAMY, Marcelo e CONCI, Luiz Guilherme Arcaro. Reflexões sobre as súmulas vinculantes. In: 
TAVARES, André Ramos e outros (coord.) Reforma do Judiciário. São Paulo: Editora Método, 2005, 
p. 310
287 “Por ser ciência dos homens, o Direito se transmuda dentro de uma dinâmica muito intensa. Os 
tribunais também são compostos de homens, e, em conseqüência, a composição dos mesmos é a 
todo tempo renovada. Essa renovação também pode se dar pela mudança de posicionamento dos 
próprios  magistrados  que  antes  vertiam em direção  inversa.”  (LINHARES,  Leonardo  de Oliveira. 
Efeito  vinculante  das  súmulas  como  garantia  de  um processo  de  resultados.  Jus  Navigandi.  , 
Teresina, a. 6, n. 55, mar. 2002. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2742>. 
Acesso em: 17 nov. 2005.
 p. 6/8)
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PARTE III

5. SÚMULA VINCULANTE E TUTELA DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS

5.1.  NOÇÕES

Os  direitos  fundamentais  são  os 

considerados essenciais à pessoa humana, são aqueles sem os quais o ser humano 

não pode ter uma existência digna, compreendida esta em todas as matizes da vida:

Direitos  fundamentais  são  os  considerados  indispensáveis  à  pessoa 

humana, necessários para assegurar a todos uma existência digna, livre e 

igual.  Não  basta  ao  Estado  reconhecê-los  formalmente;  deve  buscar 

concretizá-los, incorporá-los no dia-a-dia dos cidadãos e de seus agentes. 
288 

Sobre a expressão “direitos fundamentais”, a 

teoria tem admitido, de forma promíscua, os mais variados termos; todavia, qualquer 

que seja a denominação empregada, seus objetivos são os de criar e manter os 

pressupostos elementares de uma vida na liberdade e na dignidade humana. 289

288 PINHO, Rodrigo César Rebello. Teoria geral da constituição e direitos fundamentais. Volume 
17, 2. edição revista, São paulo: Saraiva, 2001, p. 60
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Dentre as expressões utilizadas, podem ser 

arroladas  também  “direitos  humanos”,  “direitos  do  homem”,  “direitos  subjetivos 

públicos”,  “liberdades públicas”,  “direitos  individuais”,  “liberdades fundamentais”  e 

“direitos  humanos  fundamentais”.  A  preferência  doutrinária  recai  na  expressão 

“direitos fundamentais”, em razão da neutralidade do conceito e da vinculação que 

mantém com a idéia de Constituição. 290

Os  direitos  fundamentais  realmente  são 

“direitos do homem”. São do homem porque dizem respeito a todos os homens. 

Contudo, no mínimo três são as restrições ao emprego da expressão “direitos do 

homem”:

a) não são direitos decorrentes da natureza humana, mas são direitos assentes na 

ordem jurídica;

b) os direitos fundamentais  estão correlacionados com outras figuras objetivas e 

subjetivas (organizações sociais, políticas, econômicas, culturais etc);

c) não são direitos reduzidos apenas aos direitos naturais (direitos das instituições, 

famílias, associações, sindicatos, partidos etc).

No  Direito  Internacional  prevalece  a 

expressão “direitos do homem” ou “proteção internacional dos direitos do homem”. É 

um direito do indivíduo, não do Estado.

Há  acepções  próximas  a  “direitos  do 

homem”, de índole jusnaturalista e individualista:  direitos inatos, direitos naturais, 

direitos  originários.  Há  também  a  expressão  “direitos  civis”,  todavia  estes  são 

direitos individuais e há direitos não individuais, direitos institucionais e direitos do 

indivíduo não como cidadão.

289 BONAVIDES,  Paulo.  Curso  de  Direito  Constitucional.  9.  ed.  rev.  atual.  ampl.,  São  Paulo: 
Malheiros Editores, 2000,  p. 514
290 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo IV, Coimbra: Coimbra Editora, 1988, 
p. 48
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Sobre  a  expressão  “direitos  subjetivos 

públicos”, a idéia foi efetuar um desenvolvimento sistemático dos direitos da pessoa 

em  relação  aos  direitos  da  entidade  pública.  Assim  considerada,  a  elaboração 

dogmática dos direitos fundamentais começa na Alemanha, em meados do século 

XIX, onde brotou o entendimento de que só o Estado tem vontade soberana e todos 

esses direitos fundamentam-se na organização estatal.  É uma visão positivista e 

estatista,  que  não  realça  a  autonomia  das  pessoas.  Não  convém,  portanto,  o 

emprego da expressão.

Os  direitos  fundamentais  estão 

profundamente sintonizados aos direitos de personalidade. Estes são as condições 

essenciais  aos  modos  de  ser  físicos  e  morais  da  pessoa.  Têm  relevância 

constitucional (direitos à vida, à identidade pessoal, à capacidade civil, à intimidade 

da vida privada, à liberdade de consciência e de religião etc). 

Convém, porém, fazer distinção de sentidos. 

Os  direitos  fundamentais  pressupõem  relações  de  poder  (caráter  publicista),  os 

direitos de personalidade relações de igualdade (caráter privatístico). 291

A  expressão  “direitos  dos  povos”  é 

complementar aos direitos humanos e vem sendo utilizada nos últimos 30 anos. A 

preocupação  com  os  povos  está  presente  nas  resoluções  da  ONU,  na  Carta 

Africana de Direitos do Homem e dos Povos (1981) etc. Surge de uma tendência 

mundial  de  deslocamento  de  relações  entre  potências,  o  despertar  do  Terceiro 

Mundo, à circulação das pessoas etc.  Há uma busca de uma ordem econômica 

internacional. E de uma ordem internacional de informação.

Porém,  não  se  confundem  os  direitos  do 

homem com os direitos dos povos; estes têm noção de coletividade, aqueles de 

individualidade  das  pessoas.  Às  vezes  tem  ocorrido  a  supressão  dos  direitos 

fundamentais em nome de pretensos direitos dos povos.

291 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo IV, Coimbra: Coimbra Editora, 1988, 
p. 55
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Há,  ainda,  distinção  entre  direitos 

fundamentais e garantias institucionais, a despeito de aspectos de proximidade. Nos 

Estados  de  Direito  são  todas  as  garantias  institucionais  de  todos  os  meios  de 

proteção inerentes à ordem constitucional de valores.

 

Entretanto, direito fundamental envolve uma 

faculdade de agir ou de exigir em favor de pessoas ou grupos. Garantia institucional 

refere-se a um sentido organizatório objetivo, independentemente de uma atribuição 

ou atividade pessoal. Todavia, há direitos fundamentais indissociáveis de garantias 

institucionais  (ex:  constituir  família),  assim  como  há  direitos  fundamentais  de 

instituições (confissões religiosas e partidos políticos).

Os  direitos  fundamentais  mantém relações 

com os chamados “deveres fundamentais”, mas não se confundem. Os indivíduos 

têm deveres para com a comunidade (pagamento de impostos, serviço militar etc). 

Às vezes não são deveres, mas ônus e sujeições. Os deveres são adstrições de 

comportamentos  impostas  constitucionalmente  às  pessoas.  Os  direitos  humanos 

variam conforme a ideologia, a modalidade de Estado, a espécie de valores e os 

princípios de dada Constituição. O caráter dos direitos fundamentais está ligado, na 

essência, aos direitos do homem livre e isolado em relação ao Estado. As limitações 

só se admitem em casos excepcionais, desde que debaixo da lei.

5.2.  ESCORÇO HISTÓRICO
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Com suporte em Fábio Konder Comparato292, 

pode-se indicar algumas etapas históricas relevantes no que tange à afirmação dos 

direitos humanos.

A  compreensão  da  dignidade  suprema  da 

pessoa surge com a dor física e o sofrimento moral. É a exigência de novas regras 

de  uma  vida  mais  digna  para  todos,  justamente  após  momentos  de  grande 

compulsão social. Há um sincronismo entre as grandes declarações de direitos e as 

grandes descobertas científicas ou invenções técnicas. É a técnica e a  ética.

Na  democracia  ateniense  e  na  república 

romana já se começa a pensar nos direito humanos, por volta do século VI A.C.. A 

consciência  histórica  dos  direitos  humanos  está  centrada  na  necessidade  de 

limitação  do  poder  político.  Devem ser  reconhecidos  a  todos  e  não  podem ser 

havidos como mera concessão dos que exercem o poder.

A  democracia  ateniense  funda-se  nos 

princípios da preeminência da lei e da participação ativa dos cidadãos nas funções 

do governo. Eles temiam mais a lei dos que os soberanos. Na república romana, a 

limitação do poder não está na soberania popular ativa, mas no complexo sistema 

de controles  recíprocos entre  os  diferentes  órgãos políticos.  Era  a somatória  da 

monarquia (cônsules), com a aristocracia (Senado) e a democracia (povo).

Com a extinção do Império Romano (453), 

surge a Idade Média. A Alta Idade Média é marcada pelo esfacelamento do poder 

político e econômico, com o feudalismo. Surgem as liberdades específicas, em favor 

do  clero  e  da  nobreza.  São  beneficiados  os  comerciantes,  que  estavam  em 

ascensão social.

As invenções técnicas entre os séculos XI e 

XIII, revolucionam a estrutura produtiva. As novas relações exigem segurança, com 

a natural limitação do tradicional arbítrio do poder político.

292 COMPARATO,  Fábio  Konder.  A  Afirmação  Histórica  dos  Direitos  Humanos.  São  Paulo: 
Saraiva, 2001.
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Com mais força, pode-se dizer que o século 

XVII  realmente  foi  um  século  de  grandes  transformações  literárias,  artísticas  e 

científicas. Surge um sentimento de liberdade. Vem a Magna Carta inglesa. Com o 

Bill of Rights amplia-se a garantia institucional indispensável das liberdades civis.

A Independência Americana e a Revolução 

Francesa também foram grandes marcos na história dos direitos fundamentais.

A Declaração de Virgínia (1776) constitui o 

registro  de  nascimento  dos  direitos  humanos  na  História.  Em  1789  vem  a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (França).  A  concepção norte-

americana  era  mais  ligada  à  sua  independência,  a  francesa  tinha  uma  missão 

universal de libertação dos povos.

Surge  o  reconhecimento  dos  direitos 

humanos  de  caráter  econômico,  principal  benefício  do  movimento  socialista. 

Emergem os direitos do trabalhador, de cunho anti-capitalista.

O  período  compreendido  entre  a  segunda 

metade do século XIX até o fim da Segunda Guerra Mundial é tida como a primeira 

fase de internacionalização dos direitos humanos. Os avanços foram mais no campo 

do “direito humanitário”, centralizado na proteção dos prisioneiros de guerra e os 

reflexos desta sobre a população civil. A luta contra a escravatura também foi uma 

forma de manifestação dos direitos humanos.

A evolução dos direitos humanos a partir de 

1945  é  mais  marcante,  justamente  pelos  profundos  sentimentos  deixados  pelos 

extensos anos de guerra mundo afora.

Com a Declaração Universal aprovada pela 

Assembléia  Geral  das  Nações  Unidas,  em  1948,  há  um  aprofundamento  e  a 

definitiva internacionalização dos direitos humanos. Ao lado dos Direitos humanos, 

surge o direito dos povos e o direito da humanidade.
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Nesta  breve  síntese  histórica,  percebe-se 

que ainda há espaço para a evolução dos direitos humanos, principalmente sob o 

amparo do princípio da solidariedade ética; o respeito entre os povos e a valorização 

do indivíduo de cada Estado devem ser buscados. Mais do que afirmar a existência 

de direitos o que se aguarda é a efetivação dos muitos direitos já afirmados.

5.3 GERAÇÕES DOS DIREITOS HUMANOS

As  gerações  dos  direitos  humanos  estão 

ligadas  a  três  princípios  cardeais:  liberdade,  igualdade  e  fraternidade.  A 

universalidade material e concreta substituiu a universalidade abstrata, sustentada 

no jusnaturalismo do século XVIII. 293

De  início,  relava  notar  que  a  expressão 

“gerações  de  direitos”  é  combatida  por  parte  da  doutrina,  pela  imprecisão 

terminológica e pela idéia equivocada de que uma geração substitui a outra no curso 

da  história.  A  preferência  passa  a  residir  na  expressão  “dimensões  dos  direitos 

fundamentais”, posto que traduz a compreensão de que são alcances trilhados pelos 

direitos humanos.

Ingo Wolfgang Sarlet  294 resumiu tal asserto 

da seguinte forma: 

Com efeito, não há como negar que o reconhecimento progressivo de novos 

direitos  fundamentais  tem  o  caráter  de  um  processo  cumulativo,  de 

complementaridade,  e  não  de  alternância,  de  tal  sorte  que  o  uso  da 

expressão  “gerações”  pode  ensejar  a  falsa  impressão  da  substituição 

293 BONAVIDES,  Paulo.  Curso  de  Direito  Constitucional.  9.  ed.  rev.  atual.  ampl.  São  Paulo: 
Malheiros Editores, 2000, p. 516
294 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 5. ed. atual. ampl. Porto Alegre: 
Livraria dos Advogados Ed., 2005, p. 53
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gradativa de um geração por outra, razão pela qual há quem prefira o termo 

‘dimensões’ dos direitos fundamentais, posição esta que aqui optamos por 

perfilhar, na esteira da mais moderna doutrina.

Willis Santiago Guerra Filho295 vai além para 

sustentar  que  o  equívoco  reside  no  fato  de  que  se  perde  a  idéia  de  que  uma 

“geração” é pressuposto para entendimento da outra: 

Que ao invés de “gerações” é melhor se falar em ‘dimensões de direitos 

fundamentais’, nesse contexto, não se justifica apenas pelo preciosismo de 

que as gerações anteriores não desaparecem com o surgimento das mais 

novas.  Mais  importante  é  que  os  direitos  “gestados”  em  uma  geração, 

quando aparecem em uma ordem jurídica que já traz direitos de geração 

mais recente tornam-se um pressuposto para entendê-los de forma mais 

adequada – e, conseqüentemente, também para melhor realizá-los.

Estes  princípios  (liberdade,  igualdade  e 

fraternidade) correspondem às três dimensões ou gerações de direitos.

Os de primeira geração são os direitos civis 

e políticos (vida, liberdade, propriedade, igualdade perante a lei etc). Têm por base o 

indivíduo  e  são  oponíveis  contra  o  Estado-perseguidor,  o  que  leva  a  serem 

considerados direitos de cunho “negativo”, pois são “dirigidos a uma abstenção, e 

não a uma conduta positiva por parte dos poderes públicos, sendo, neste sentido, 

‘direitos de resistência ou de oposição perante o Estado’.” 296

Os  de  segunda  geração  são  os  direitos 

sociais, culturais e econômicos, bem como os direitos coletivos. Relacionam-se com 

o princípio da igualdade e possuem um claro traço “positivo”, agora com vistas a 

permitir um direito de participação maior no bem-estar social, ou seja, “não se cuida 

mais,  portanto,  de  liberdade  do  e  perante  o  Estado,  e  sim  de  liberdade  opor 

intermédio do Estado.” 297

295 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo Constitucional e Direitos Fundamentais. 4ª edição 
revista e ampliada. São Paulo: RCS Editora, 2005, p. 40
296 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. Cit.,  p 55
297 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. Cit., p. 55
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Quanto  aos  de  terceira  geração,  tem-se 

aqueles ligados aos direitos da fraternidade.  Não se destinam especificamente à 

proteção dos interesses do indivíduo, de um grupo ou do Estado. São direitos ao 

desenvolvimento,  à  paz,  ao  meio  ambiente  de  propriedade  sobre  o  patrimônio 

comum da humanidade e o direito de comunicação. Para alguns são direitos de 

solidariedade, detêm uma marca coletiva, um direito muitas vezes difuso, espraiado 

pela sociedade. 298

Por  outro  lado,  há  ainda  quem defenda  a 

existência de uma quarta geração de direitos fundamentais, tais como o direito à 

democracia,  o  direito  à  informação  e  o  direito  ao  pluralismo.  São  direitos  que 

legitimam e possibilitam a globalização política. Para Paulo Bonavides esta quarta 

dimensão esta relacionada aos direitos à democracia (direta),  à informação e ao 

direito ao pluralismo. 299

5.4.  NORMAS DE DIREITO FUNDAMENTAL

Amparados  em  Roberto  Alexy300,  podemos 

dizer que as normas fundamentais são expressas em disposições jusfundamentais e 

estas são apenas aquelas contidas no texto da Lei Fundamental.

Todavia dois problemas se arvoram: 1) qual 

o critério para classificar os enunciados da Lei Fundamental que são normas de 

298 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. Cit., p. 57 
299 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. Cit., p. 59
300 ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 2002.
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Direito Fundamental e os que não são?; 2) será que apenas as normas expressas 

na Lei Fundamental são normas de Direito Fundamental?

Existem  enunciados  normativos  na  Lei 

Fundamental. A dificuldade é saber o que faz o enunciado da Lei Fundamental ser 

uma  disposição  de  Direito  Fundamental.  Pode-se  dizer  que  os  Direitos 

Fundamentais  são  aqueles  que  pertencem  ao  próprio  fundamento  do  Estado 

(manifestações  materiais).  São  os  direitos  individuais  de  liberdade  (em  sentido 

estrito).

Há,  no  mínimo,  dois  critérios:  estrutural  e 

formal. O critério estrutural aponta como norma de Direito Fundamental toda aquela 

que confere um direito subjetivo. Mais conveniente, porém, é vincular o conceito de 

norma de Direito Fundamental a um critério formal, ou seja, a forma de positivação. 

Logo, todos os enunciados da Lei Fundamental, independentemente do conteúdo, 

são disposições de Direito Fundamental.

Esta teoria de Direito Fundamental encontra 

uma contrapartida  na  teoria  da  norma de Friedrich  Müller  (teoria  da  norma que 

supera o positivismo jurídico - pos-positivista). 301

É a tese da não identidade entre norma e 

texto normativo. A norma vai além do texto. A norma jurídica é um projeto vinculante 

que abarca tanto o regrante como aquilo que deve ser regrado. Seria a superação 

da contraposição entre ser e dever ser.

Para  Muller  são  duas  caras  da  mesma 

moeda: teoria da norma e teoria da aplicação do Direito. Ele deseja incluir na norma 

somente os elementos do âmbito normativo e não todos os argumentos possíveis na 

argumentação jurídica.

301 ALEXY, Robert.  Teoría de los Derechos Fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 2002, p. 73
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Quanto  à  estrutura  da  norma  de  direito 

fundamental é importante a distinção entre regras e princípios (teoria dos limites, de 

colisão e do papel dos direitos fundamentais no sistema jurídico). A distinção é o 

pilar fundamental do edifício da teoria dos direitos fundamentais.

Às  vezes,  as  normas  fundamentais  são 

chamadas de princípios, quando se fala de valores, objetivos, fórmulas abreviadas. 

Às vezes, são reconhecidas como regras, quando a Constituição é tida como lei.

Há  alguns  critérios  tradicionais  para  a 

distinção. As regras e os princípios são normas porque dizem o que deve ser. A 

distinção das regras e princípios está na distinção entre dois tipos de normas:

• Princípios: são normas de grau elevado de generalidade

• Regras: são normas com um nível baixo de generalidade

Os princípios são normas que ordenam que 

algo seja realizado na maior medida possível, dentro das possibilidades jurídicas e 

realidades  existentes.  Eles  podem  ser  cumpridos  em  graus  diferentes.  Logo,  a 

diferença entre regras e princípios é de qualidade e não de graus. Os princípios não 

contêm mandatos definitivos senão somente prima facie. Os princípios são sempre 

razões prima facie; as regras, a menos que se tenha estabelecido uma exceção, são 

razões definitivas.

Duas normas aplicadas independentemente 

conduzem  a  resultados  incompatíveis,  dois  juízos  de  dever  não  podem  ser 

contraditórios.  Para  a  solução  do  conflito  de  regras,  podem  ser  introduzidas 

cláusulas de exceção, ou seja, uma norma vale ou não vale. Se a contradição não 

desaparece com a cláusula de exceção uma das regras deve ser tida como inválida. 

Mas qual é inválida? A menos importante, a mais genérica, a anterior etc.

Um  princípio  cede  ao  outro  sem  ser 

declarado inválido. É questão de precedência, de peso de cada princípio. Não há 
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colisão, mas campo de tensão. A solução do atrito se estabelece com uma relação 

de precedência condicionada.

A  intepretação  produzida  no  processo 

deverá ser empreendida com o maior zelo e cuidado possíveis.  De modo que a 

súmula vinculante deve prestigiar os princípios constitucionais que asseguram os 

direitos  fundamentais,  a  efetivação  destes  pode  ser  conseguida  por  meio  de 

súmulas vinculantes sem que outros princípios sejam abolidos do sistema. Aliás, o 

próprio processo já é um direito fundamental.

Surgidos os conflitos no seio social, ante o 

monopólio  da  Jurisdição,  impõe-se  considerar  o  acesso  à  justiça  como  direito 

fundamental  ou,  como  há  quem prefira,  uma  garantia  fundamental.  O  processo 

adquire  uma conotação de direito fundamental  porque permite a tutela dos mais 

basilares direitos das pessoas. A decisão judicial advinda do processo deve efetivar-

se,  modificar  o  mundo material,  é  ela  mesma uma forma de atuação do direito 

fundamental: “Faceta importante a ressaltar é que a participação no processo para a 

formação da decisão constitui, de forma imediata,  uma posição subjetiva inerente 

aos  direitos  fundamentais,  portanto  é  ela  mesma  o  exercício  de  um  direito 

fundamental”. 302 

Ora,  sendo  os  direitos  fundamentais  o 

mínimo que deva ser garantido aos membros de uma dada sociedade, não apenas a 

decisão do Poder Judiciário, mas todos os demais atos do Estado, e , porque não 

dizer,  todas  as  condutas  dos  integrantes  do  meio,  devem  ser  dirigidas  para  a 

concretização de aludidos direitos. Segundo José Luiz Bolzan de Moraes: 303

Assim como os direitos humanos se dirigem a todos, o compromisso com 

sua concretização caracteriza tarefa de todos, em um compromisso comum 

com a dignidade comum. Pode-se dizer, então, que os direitos humanos, 

sendo universais, aparecem como uma construção teórico-jurídica que se 

suporta nas identidades comuns a todos.

302 MITIDIERO, Daniel  Francisco; JÚNIOR, Hermes Zanetti.  Introdução ao estudo do processo 
civil: primeiras linhas de um paradigma emergente. Poro Alegre: Fabris, 2004, p. 30
303 MORAES, José Luiz Bolzan de. As crises do Judiciário e o acesso à Justiça. In: AGRA, Walber de 
Moura. Comentários à Reforma do Poder Judiciário. Rio de Janeiro:Forense, 2005,  p. 23
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Assegurar  a  efetivação  dos  direitos 

fundamentais  é,  em grande medida,  resgatar  a  identidade do justo e do injusto, 

privilegiando  o  primeiro  com  a  constante  tentativa  de  exclusão  do  segundo.  O 

sentimento  de  justiça  está  em  total  sintonia  com  a  asseguração  dos  direitos 

humanos,  justamente  porque  ninguém  descura  de  que  ao  menos  os  direitos 

fundamentais devem ser gozados pelos integrantes da sociedade. 304

5.5.  POSITIVAÇÃO E EFETIVAÇÃO

Sabe-se que o caminho da positivação dos 

direitos  humanos  não  foi  fácil,  ao  contrário,  séculos  de  lutas  e  discussões 

antecederam o reconhecimento dos direitos fundamentais hoje insculpidos na maior 

parte das Constituições espalhadas pelo mundo.

Se  de  um  lado  a  positivação  é  uma 

conquista, não pode ser tida como um fim. O que o indivíduo realmente deseja é o 

efeito prático do reconhecimento teórico. Utilizando a figura processual do pedido, a 

parte postula um pedido imediato, que é o tipo de provimento jurisdicional buscado 

com a ação, mas também um pedido mediato, entendido como o bem ou utilidade 

da vida, há um aspecto formal e outro material.

A  positivação  atrela-se  ao  formal,  a 

efetivação ao material.

304 “É como se tivéssemos uma voz interior que pretendesse saber: isto é justo, aquilo é injusto. 
Podemos dizer que cada um de nós, à medida que alcançamos certo discernimento das coisas, e 
possuindo um mínimo de capacidade intelectual, desenvolve um senso de justiça, desde que viva sob 
circunstâncias normais. De acordo com a nossa razão este senso nos induz a julgar as coisas como 
justas ou injustas. E, via de regra, nossas ações são baseadas nesse senso, ao mesmo tempo que 
esperamos  que  as  outras  pessoas  também  tenham  comportamento  similar.  Ao  tomarmos 
conhecimento daquilo que entendemos ser um ato de injustiça somos tomados por um sentimento de 
indignação.” (BARBOSA, Júlio César Tadeu. O que é justiça. São Paulo: Abril Cultural, Brasiliense, 
1984, p. 13)
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Os  direitos  fundamentais,  quaisquer  que 

sejam suas dimensões, ainda carecem de efetivação; sendo o Poder Judiciário o 

último refúgio do cidadão, não pode quedar-se inerte:  

O imobilismo  judicial,  em  um país  como o  Brasil,  pode  ser  tão  nefasto 

quanto o ativismo, porque, por aqui, nem mesmo os direitos fundamentais 

de primeiro dimensão (vinculados à liberdade, à igualdade, à propriedade, à 

segurança e à resistência às diversas formas de opressão), que possuem o 

caráter  negativo  (são  estabelecidos  contra  o  Estado),  foram, 

adequadamente, tutelados. 305

A  esperança  de  uma  participação  mais 

efetiva do Judiciário é reclamada com insistência por todos aqueles que sentem a 

falta  de  concretude  dos  direitos  assegurados  na  Constituição.  Luiz  Guilherme 

Marinoni306 assim coloca a questão: 

A  lei  que  impede  a  realização  dos  direitos  fundamentais,  constitui  um 

obstáculo visível que deve ser suprimido, enquanto que a omissão de lei, ao 

impedir  a  efetividade  desses  mesmos  direitos,  não  deve  deixar  de  ser 

considerada  apenas  porque,  em  uma  primeira  leitura,  aparece  como 

invisível.  Tal  invisibilidade  é  apenas  aparente,  porque  se  faz  concreta 

quando o juiz conclui que a omissão representa uma negação de proteção a 

um direito fundamental. 

A  paz  social  somente  será  atingida  se  o 

direito discutido nos autos for tempestivamente conferido ao seu real titular,  sem 

oscilações de entendimento nos vários estágios por que passa o processo: 

A jurisdição, como função do Estado, serve ao fim deste: o bem comum. 

Para  isso,  deve  ela,  já  que  substituta  da  atuação  privada,  entregar  a 

305 CAMBI, Eduardo. Critério da transcendência para a admissibilidade do recurso extraordinário. In: 
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord) Reforma do Judiciário – primeiros ensaios críticos sobre 
a EC n. 45/2004. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 163
306 MARINONI, Luiz Guilherme. A jurisdição no Estado Constitucional. Jus Navigandi, Teresina, a. 9, 
n. 635, 4 abr. 2005. Disponível em: <http:jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6550>. Acesso em: 19 
jan 2006. p. 32/72 
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adequada tutela aos direitos, sobretudo aos fundamentais. A adequação da 

tutela está intimamente ligada às noções de efetividade e tempestividade. 307

O  Direito  Processual  Civil  precisa  evoluir, 

como aliás evoluiu a sociedade. A Pós-modernidade exige a transformação. 

Vivemos hoje em uma socieade globalizada. Portanto, o que talvez pudesse 

ser  perfeitamente  compatível  com a  era  moderna,  apresenta  seríssimos 

problemas com o atual momento que estamos vivenciando, a chamada pós-

modernidade. É preciso (re) construir o Direito Processual Civil a partir da 

socieade em que atualmente vivemos. Para isso, é preciso reconhecer que 

ele está adaptado a uma tradição da era moderna e que, por esta razão, é 

imperfeito  e  insuficiente  para  resolver  os  conflitos  que  emergiram nesta 

nova era. 308

O  processo  é  um  instrumento  para  o 

atingimento  da  Justiça.  Qualquer  apego  demasiado  aos  ritos  e  procedimentos, 

qualquer obastáculo formal que se instale na relação jurídica processual não pode 

se maior do que o próprio direito material controvertido. 309

Plauco Faraco de Azevedo  310 entende que 

há  um  privilegiamento  excessivo  do  direito  processual  no  Brasil  em  notório 

detrimento do fundo do litígio: 

307 QUEIROZ, Raphael Augusto Sofiati  de.  Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade 
das normas e sua repercussão no processo civil brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 
116

308 SILVA,  Jaqueline  Mielke.  O  direito  processual  civil  como  instrumento  de  realização  de 
direitos. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2005, p. 208

309 Por  isso,  a  garantia  constitucional  de  acesso  à  Justiça,  integrante  do  complexo  de  direitos 
fundametnais da pessoa humana, não pode ser comprometida pela técnica processual, que constitui 
meio  destinado  a  possibilitar  que  o  processo  se  desenvolva  de  forma  adequada,  de  modo  a 
proporcionar  decisão  segura  e  justa  a  quem  necessita  desse  meio  estatal  de  solução  de 
controvérsias.  Não pode a forma do procedimento ser transformada em fim, a ponto de atingir  a 
substância do direito de acesso à Justiça.” (BEDAQUE, José Roberto dos Santos.  Efetividade do 
processo e técnica processual. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 570)
310 AZEVEDO, Plauto Faraco de.  Ecocivilização: ambiente e direito no limiar da vida. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2005.
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A experiência mostra que, quanto mais processo, no processo se discute, 

menos justiça se faz. O homem comum, destinatário das regras jurídicas, 

não  entende  o  significado  das  filigranas  processuais,  projetando  sobre 

juízes e tribunais seu sentimento de perplexidade e frustração diante da 

instituição judiciária.

O processualista não pode ser um “criador 

de casos”,  alguém que vê na forma maior  importância do que a substância.  Os 

óbices postos à sua frente devem ser ultrapassados com a celeridade e inteligência: 

A principal missão do processualista é buscar alternativas que favoreçam a 

resolução  de  conflitos.  Não  pode  prescindir,  evidentemente,  da  técnica. 

Embora  necessária  para  a  efetividade  e  eficiência  da  justiça,  deve  ela 

ocupar o seu devido lugar, como instrumento de trabalho, não como fim em 

si  mesmo. Não se trata de desprezar os aspectos técnicos do processo, 

mas apenas de não se apegar ao tecnicismo. A técnica deve servir de meio 

para que o processo atinja seu resultado. Critica-se não o dogmatismo, mas 

o dogmatismo puro, o formalismo indiferente aos reais problemas a serem 

solucionados no processo. 311

Candido Rangel  Dinamarco  312 é categórico 

em dizer da necessária superação de algumas concepções rituais: 

Essa renúncia a tradicionais postulados do direito processual está, contudo, 

muito longe da ilegitimidade, dada sua destinação a propiciar uma justiça 

mais ágil, mais rápida e, para tanto, descompromissada dos preconceitos 

irracionais que envolvem todos esses dogmas. Não se trata de repudiar 

aquelas  regras  tradicionais  de  inegável  relevância  quando  se  trata  de 

assegurar a segurança jurídico-processual dos litigantes, mas somente de 

dimensionar  adequadamente  sua  aplicação  e  compatibilizá-las  com  o 

objetivo maior, que é o de oferecer em tempo razoável a tutela jurisdicional 

plena e efetiva.” 

É claro que não se deve atropelar a estrutura 

obtida após tanto esforço, mas pode-se adaptá-la ao momento atual, conformá-la às 

exigências do presente. A súmula vinculante é uma medida inteligente e razoável 
311 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Direito e Processo: influência do direito material sobre o 
processo. 3ª edição,  São Paulo: Malheiros, 2003, p. 50
312 DINAMARCO, Candido Rangel. Nova era do processo civil. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 20
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para o combate das dificuldades semeadas na hodierna seara processual. Outras 

medidas  extremas  devem  ser  desprezadas,  até  porque  valem  as  palavras  de 

Maquiavel: 313

Ora, em um Estado bem constituído, qualquer que seja o acontecimento 

que surja, não se devia ser obrigado a recorrer a medidas extraordinárias; 

porque se as medidas extraordinárias fazem bem no momento, seu exemplo 

traz um mal real. O hábito de violar a constituição para fazer o bem autoriza, 

em seguida, a violá-la para disfarçar o mal. 

O  respeito  dos  juízes  e  administradores 

públicos à súmula vinculante é dever de ofício, pois ambos os grupos, na verdade, 

são servidores de uma sociedade que padece a olhos nús. 314

5.6.  A SÚMULA VINCULANTE E OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS

Toda reforma vem com o intuito de melhorar. 

Não se justifica qualquer modificação que não tenha pelo menos a pretensão de dar 

um passo à frente; a evolução tem o sentido de desenvolvimento progressivo para 

um patamar superior, de aperfeiçoamento.

A introdução da súmula vinculante no corpo 

da Constituição, via Emenda Constitucional, deve ter por norte este aperfeiçoamento 

da busca da Justiça; deve, portanto, primar pela proteção dos direitos humanos, até 

porque,  se  diferente  fosse,  se  colidisse  frontalmente  com  outras  normas 

313 MAQUIAVEL. O pensamento vivo de Maquiavel. São Paulo: Martin Claret, 1986, p. 77
314 “Já se disse que abdicar do entendimento próprio e do sentimento pessoal constitui uma violência, 
mesmo porque a aprovação de algo em que não se acredite acabaria mesmo – segundo alguns – por 
implicar imoralidade. No caso, todavia, não é isso que se passa, diante do compromisso do juiz em 
servir à legalidade e à sociedade.” (ALVIM, Arruda. A EC n. 45 e o instituto da repercussão geral. In: 
WAMBIER,  Teresa  Arruda  Alvim e  outros  (coord.)   Reforma do  Judiciário.  São  Paulo:  Editora 
Revista dos Tribunais, 2005,  p. 98)
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constitucionais,  o  ato  criador  da  súmula  estaria  viciado  na  origem  por  afrontar 

cláusulas pétreas (art. 60, § 4º/CF).

Assim considerando, deve-se ter em mira os 

inúmeros princípios instituídos pela própria Constituição, no sentido de confrontá-los 

com os escopos, atributos e requisitos da súmula vinculante,  a fim de identificar 

virtual ofensa insanável.

Cabe aqui  perquirir  do real  sentido do real 

sentido da expressão “princípio”.

Princípio deriva do latim principium (origem, 

começo), em sentido vulgar quer exprimir o começo da vida ou o primeiro instante 

em  que  as  pessoas  ou  as  coisas  começaram  a  existir.  No  sentido  jurídico, 

notadamente  no  plural,  quer  significar  as  normas  elementares  ou  os  requisitos 

primordiais  instituídos  como  base,  como  alicerce  de  alguma  coisa.  E,  assim, 

princípios revelam o conjunto de regras ou preceitos, que se fixaram para servir de 

norma a  toda  ação jurídica,  traçando,  assim,  a  conduta  a  ser  tida  em qualquer 

operação jurídica. 315

Corroborando ainda,  podemos citar  a  lição 

de Celso Antônio Bandeira de Mello 316 de que princípio é  “mandamento nuclear de 

um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre 

diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério para a sua exata 

compreensão e inteligência, exatamente por definir  a lógica e a racionalidade do 

sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico.” 

Como mandamento nuclear de um sistema, 

os princípios acabam por justificar a mantença de elementos vitais do Direito e, até 

mesmo, a introdução de outros, exigidos pela transformação social.  Segundo De 

Plácido e Silva, 317

315 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 9ª  edição, Rio de Janeiro: Forense, 1986, p. 447
316 MELLO, Celso Antônio Bandeira de.  Elementos de Direito Administrativo. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 1991, p. 230
317 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 9ª  edição, Rio de Janeiro: Forense, 1986, p. 448
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(...)  compreendem,  pois,  os  fundamentos  da  Ciência  Jurídica,  onde  se 

firmaram as normas originárias ou as leis científicas do Direito, que traçam 

as noções em que se estrutura o próprio Direito.  Assim nem sempre os 

princípios se inscrevem nas leis. Mas, porque servem de base ao Direito, 

são tidos como preceitos fundamentais para a prática do Direito e proteção 

aos direitos. 

A prática do Direito, que não é outra coisa 

senão a proteção dos direitos individuais e coletivos, pede a submissão de qualquer 

discussão aos raios de luz interpretativa dos princípios. De tal forma que, a violação 

de um princípio se mostra mais nefasta do que a violação de uma regra,  como 

sustentou Celso Antonio Bandeira de Mello: 318

É  o  conhecimento  do  princípio  que  preside  a  intelecção  das  diferentes 

partes  componentes  do  todo  unitário  que  há  por  nome  sistema  jurídico 

positivo. Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma. 

A  desatenção  ao  princípio  implica  ofensa  não  apenas  a  um  específico 

mandamento obrigatório, mas a todo sistema de comandos. É a mais grave 

forma  de  ilegalidade  ou  inconstitucionalidade,  conforme  o  escalão  do 

princípio  atingido,  porque  representa  insurgência  contra  todo  o  sistema, 

subversão  de  seus  valores  fundamentais,  contumélia  irremissível  a  seu 

arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra. 

Pode-se  dizer  que  as  regras  obrigam, 

proíbem ou permitem alguma coisa, enquanto que os princípios são normas que 

exigem um  realizar algo, da melhor forma possível, de acordo com as possibilidades 

fáticas e jurídicas. Segundo Marcelo Lima Guerra, 319

Um princípio comanda a realização de um fim, constituído por um valor. 

Nessa perspectiva,  é  fundamental  que  se  perceba  que  tal  valor,  o  qual 

representa o fim comandado pelo princípio, é de ser buscado ou realizado, 

obviamente, através de condutas, isto é, através de ações e omissões. Tais 

ações e omissões, portanto, revelam-se meios para a realização de tal fim. 

318 MELLO, Celso Antônio Bandeira de.  Elementos de Direito Administrativo. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 1991, p. 253.
319 GUERRA, Marcelo Lima. Direitos fundamentais e a proteção do credor na execução civil. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 87
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Tais considerações são extremamente significativas para compreender de 

que  modo se  relacionam os  princípios  e  as  regras,  especialmente  para 

perceber  a  possibilidade  de  se  expressar  o  conteúdo dos  princípios  em 

termos de regras.

Na fala de Francesco Ferrara 320 se avoluma 

a importância do trabalho judicial no julgamento do caso sub judice e referência aos 

princípios jurídicos: 

Mas aqui se nos depara outro aspecto da atividade do jurista – a arte da 

decisão. O juiz terá de adaptar a norma abstrata à situação de fato, terá de 

sotopor  o  caso  controverso  aos  princípios  exatos  que  o  governam,  de 

escolher,  isto  é,  que princípios  são de aplicar  na hipótese (atividade  de 

subsunção). 

Quanto aos princípios do processo, não se 

pode dizer que, em abstrato, têm primazia ou inferioridade em relação aos demais 

princípios  constitucionais;  aliás,  todos  os  princípios  da  Constituição, 

independentemente da seara jurídica a que está afeto, devem promover o fim único 

que é o bem-estar da sociedade. Para demonstrar o poder realizador das garantias 

e princípios, discursou Cândido Rangel Dinamarco: 321

Ao definir  e explicitar  muito  claramente garantias e princípios voltados à 

tutela  constitucional  do  processo,  a  nova  Constituição  tornou  crítica  a 

necessidade não só de realizar um processo capaz de produzir resultados 

efetivos  na  vida  das  pessoas  (efetividade  da  tutela  jurisdicional),  como 

também de fazê-lo logo (tempestividade) e mediante soluções aceitáveis 

segundo o direito posto e a consciência comum da nação (justiça).” 

O  caso  concreto,  contudo,  poderá  por  em 

relevo  o  embate  entre  dois  ou  mais  princípios  constitucionais,  instalando-se  a 

necessidade  de  se  ter  uma  interpretação  coerente,  sob  pena  de  eliminação  de 

princípios, o que é inimaginável.

320 FERRARA,  Francesco.  Como  aplicar  e  interpretar  as  leis. Tradução  Joaquim  Campos  de 
Miranda, Belo Horizonte: Líder, 2002, p. 77
321 DINAMARCO, Cândido Rangel. A reforma da reforma. 2ª edição, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 
29
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Será  justamente  o  intérprete  da  situação 

concreta a ele submetida que deverá empreender a melhor forma de interpretação e 

de superação da problemática, podendo surgir a visão de um princípio superior ao 

outro. Luiz Antonio Rizatto Nunes 322 deixou claro: 

Percebe-se, com isso, então, que o caso concreto apontará o caminho a ser 

trilhado para que o intérprete coloque em relevo esse ou aquele princípio. 

Contudo, temos de dizer desde já que, mesmo em abstrato, há princípios 

mais importantes que outros e que, por isso, sempre merecerão preferência 

do  intérprete,  que  deve  ter,  diríamos  assim,  uma  ‘inclinação’  natural  na 

direção desses qualificados princípios. 

Willis  Santiago Guerra  Filho323,  tratando do 

dilema  da  interpretação  constitucional,  ante  o  choque  de  princípios  igualmente 

constitucionais,  e,  portanto,  de  igual  envergadura,  fez  menção  ao  dever  de  se 

preconizar um “princípio dos princípios”, repousa em dizer, 

o princípio da proporcionalidade, que determina a busca de uma “solução de 

compromisso”, na qual se respeita mais, em determinada situação, um dos 

princípios em conflito, procurando desrespeitar o minimo ao(s) outro(s), e 

jamais lhe(s) faltando minimamente com o respeito, isto é, ferindo-lhe seu 

“núcleo essencial”. 

Por  exemplo,  a  súmula  vinculante  sofreu 

profundas  críticas  por  violar,  segundo  seus  críticos,  inúmeros  princípios, 

constitucionais e legais. Um deles seria o da separação de poderes. Os Ministros do 

STF estariam invadindo a esfera do Poder Legislativo ao criar regra que vinculasse 

os demais juízes. Ora, a súmula não produz lei, apenas lhe reconhece a validade, 

lhe empresta um sentido ou lhe afirma a eficácia.

322 NUNES, Luiz Antonio Rizzatto.  O Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana. 
São Paulo: Saraiva, 2002, p. 34

323 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo Constitucional e Direitos Fundamentais. 4ª edição 
revista e ampliada. São Paulo: RCS Editora, 2005, p. 59
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Comentou-se, ainda, da violação do princípio 

da independência do juiz, pelo qual o juiz está livre para julgar de acordo com suas 

convicções pessoais, segundo os elementos extraídos dos autos. Ora, o princípio da 

independência dos juízes não é, e nunca poderia ser, absoluto. 

Tal princípio exige confrontação com outros 

princípios, como o princípio da igualdade, do devido processo legal e da dignidade 

da  pessoa  humana,  sob  pena  de  inverter-se  a  hirarquia  dos  próprios  órgãos 

jurisdicionais  e,  aí  sim,  ver  violado um princípio  constitucional  pela  retirada  dos 

poderes conferidos ao STF de efetuar a guarda da Constituição. Nas palavras de 

Gustavo Santana Nogueira: “Para nós esses três princípios são violados quando se 

permite,  e  o  pior,  se  incentiva,  que  juízes  dêem  à  matéria  constitucional 

interpretações diferentes, outorgando aos cidadãos diversas respostas para casos 

semelhantes”. 324

Mônica Sifuentes  325 tece limites à liberdade 

de decisão do juiz, lembrando de outro princípio, o da legalidade: 

Não fere a independência do juiz o respeito à jurisprudência uniformizada, 

fruto de reiteradas decisões do tribunal no mesmo sentido, como preceitos 

normativos  genéricos,  a  orientar  os  seus  julgamentos.  A  liberdade  da 

decisão judicial deve coexistir com a exigência de que ela atenda ao critério 

de racionalidade, que também decorre do Estado de Direito e do próprio 

princípio da legalidade.

Vejamos,  pois,  as  relações  entre  a 

súmula vinculante e alguns dos mais relevantes princípios jurídicos.

324 NOGUEIRA, Gustavo Santana. Das súmulas vinculantes: uma primeira análise. In: WAMBIER, 
Teresa Arruda Alvim (coord)  Reforma do Judiciário – primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 
45/2004. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 280
325 SIFUENTES, Mônica. Súmula Vinculante: um estudo sobre o poder normativo dos tribunais. São 
Paulo: Saraiva, 2005, p. 302

182



5.6.1.  DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

O  primeiro  princípio  a  emergir  é  o  da 

dignidade da pessoa humana. Nos termos do art. 1º da Constituição Federal, em seu 

inciso  V,  aparece a  dignidade da  pessoa  humana  como fundamento  do  Estado 

Democrático de Direito. Ressalta-se, é “fundamento” do próprio Estado, razão de 

sua previsão no primeiro artigo da Carta Magna.

Luiz Antonio Rizzatto Nunes  326, ao falar da 

dignidade humana, arrematou: 

É ela, a dignidade, o primeiro fundamento de todo o sistema constitucional 

posto e o último arcabouço da guarida dos direitos individuais. A isonomia 

serve,  é verdade, para gerar equilíbrio real,  porém visando concretizar o 

direito  à  dignidade.  É  a  dignidade  que  dá  a  direção,  o  comando  a  ser 

considerado primeiramente pelo intérprete.

As  decisões  judiciais  são  construídas 

considerando-se inúmeros critérios, e não apenas o critério técnico de interpretação 

gramatical da lei.  Quando o juiz for perscrutar a melhor solução para a lide, não 

pode ignorar os reflexos produzidos, em primeiro lugar, pelo princípio da dignidade 

da pessoa humana: 

Resta  saber  a  determinação  dos  critérios  valorativos:  esta  se  dará, 

inicialmente, pelo postulado da dignidade da pessoa humana; além disso, 

por  outros  princípios  encontráveis  na  Constituição,  e  cambiáveis  com a 

história  e  a  evolução  cultural;  também  a  lei  fornecerá  alguns  critérios, 

especialmente se o caso se ajustar à hipótese prevista; ademais deve-se 

buscar  os  consensos  éticos  e  culturais,  restando  apenas  como  última 

hipótese a decisão do juiz, baseada em suas convicções. 327

326 NUNES, Luiz Antonio Rizzatto.  O Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana. 
São Paulo: Saraiva, 2002.

327 BORNHOLDT,  Rodrigo  Meyer.  Métodos  para  resolução  do  conflito  entre  direitos 
fundamentais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 111
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Com  maior razão ainda, se o conflito referir-

se  aos  direitos  fundamentais  da  pessoa  humana  (civis,  políticos,  econômicos, 

sociais e culturais) 328, pois, conforme  registrou Marcelo Lima Guerra: 329

(...) com a positivação recente dos direitos fundamentais, e as teorizações 

sobre eles realizadas no constitucionalismo contemporâneo, sobretudo de 

influência alemã, o centro do universo jurídico deixa de ser a lei (entendida, 

principalmente, como a produção normativa infraconstitucional), posição que 

passa  a  ser  ocupada  pelos  próprios  direitos  fundamentais.  Com  isso, 

coloca-se como centro  e  fundamento do ordenamento jurídico,  enquanto 

direito positivo, a dignidade da pessoa humana, matriz de todos os direitos 

fundamentais. 

O que é insustentável, nos parece, é que o 

Poder encarregado de distribuir Justiça possa ver a violação de um direito num caso 

e  não  vislumbrar  em outro  caso  de  igualíssima gênese;  ou  mesmo,  reconhecer 

formalmente a existência de um direito fundamental da pessoa humana, quando o 

direito  material  ou  a  própria  pessoa  humana  não  mais  existe,  justamente  pela 

demora  na  distribuição  da  justiça.  A  frase  de  Rodolfo  de  Camargo  Mancuso  330 

retrata bem essa situação: 

Com efeito, a divergência entre parcelas de um mesmo Tribunal, acerca de 

um mesma quaestio  juris,  acarreta  situações  de  profunda  injustiça  (que 

podem  ficar  irreversíveis  ao  sobrevir  o  trânsito  em  julgado),  o  que  é 

paradoxal que aconteça ao final da intervenção de um Poder justamente 

encarregado de...distribuir justiça. 

A ofensa da dignidade da pessoa humana é, 

nos mais das vezes, nítida e perfeitamente visível nas situações concretas da vida: 

328  DOTTI,  René Ariel. Breves notas sobre a Emenda n. 45. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim 
(coord)  Reforma do Judiciário – primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 45/2004.  São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 634
329 GUERRA, Marcelo Lima. Direitos fundamentais e a proteção do credor na execução civil. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, 82

330 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Súmula vinculante e a EC n. 45/2004. In: WAMBIER, Teresa 
Arruda Alvim (coord) Reforma do Judiciário – primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 45/2004. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 691
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Se – como se diz e como se viu em nossa proposta de definição – é difícil a 

fixação semântica do sentido de dignidade, isso não implica que ela possa 

ser violada. Como dito, ela é a primeira garantia das pessoas e a última 

instância de guarida dos direitos fundamentais.  E é visível  sua violação, 

quando ocorre. 331

No  que  concerne  à  súmula  vinculante,  é 

mais do que patente que vem reforçar o princípio da dignidade da pessoa humana. 

O  escopo  da  súmula  é  exatamente  a  agilização  da  prestação  jurisdicional  e  a 

asseguração do tratamento igualitário das decisões para os casos idênticos.

Esta  uniformização  coercitiva,  que  pode 

reclamar reclamos de algum juiz que tenha convicção diversa para o caso, jamais 

deverá incomodar aquele que há anos espera uma resposta do Poder Judiciário. E 

mais, espera qualquer resposta, favorável ou não, a fim de que possa realizar outras 

opções de vida sócio-político-econômica.

Da  mesma  maneira,  a  súmula  vinculante 

preserva  a  igualdade daqueles  que estão  em situações idênticas.  Assim,  a  não 

dignidade da pessoa humana se apresenta como o desprezo do direito de “um” e a 

proteção do direito do “outro”, ou seja, enquanto o “um” é protegido, o “outro” não o 

é, a despeito de seus direitos serem exatamente iguais.

Também se acena com a possibilidade de 

tratamentos indígnos manifestados pelos órgãos do próprio Estado, momento em 

que o STF poderá estabelecer, com presteza e segurança a proteção para cessação 

do ato violador estatal.

5.6.2.  IGUALDADE

331 NUNES, Luiz Antonio Rizzatto.  O Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana. 
São Paulo: Saraiva, 2002, p. 52
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A  dignidade  da  pessoa  humana  está 

umbilicalmente ligada ao princípio  da  igualdade,  posto  que os  iguais  devem ser 

tratados igualmente e os desiguais desigualmente, na medida de sua desigualdade. 

O princípio surge, num primeiro instante, no 

caput do art. 5º/CF:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza,  garantindo-se  aos  brasileiros  e  aos  estrangeiros 

residentes  no  País  a  inviolabilidade  do  direito  à  vida,  à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...)

A evolução das lutas humanas pela melhoria 

de  suas  condições,  notadamente  a  busca  de  direitos  iguais  num  mundo  de 

diversidade,  deixou  de  lado  nestes  tempos  hodiernos  o  realce  do  princípio  da 

igualdade. A igualdade tomou um destaque tão elevado que se esvaiu, é tão básico 

que não se discute; mas o que não se discute se perde na mesmice, a igualdade 

ainda deve ser buscada, justamente por não se ter alcançado o necessário grau de 

desenvolvimento, respeitando-se, até de forma paradoxal, a diversidade indiscutível.

O  princípio  da  igualdade  é  de  tal 

envergadura  que  se  constitui  em  verdadeiro  alicerce  para  os  demais  direitos 

fundamentais. É essencial para a própria idéia do Estado Democrático de Direito, 

bem como para realçar o princípio da dignidade da pessoa humana.

A Constituição Brasileira de 1988 aponta a 

igualdade  como  valor  supremo  de  uma  sociedade  fraterna,  pluralista  e  sem 

preconceitos,  fundada na harmonia social,  e  traça  como objetivo  a  redução das 

desigualdades sociais e regionais e a promoção do bem de todos, sem preconceitos 

de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, 

incisos  III  e  IV).  Em  vários  outros  dispositivos  está  estampado  o  princípio  da 

igualdade, como, por exemplo, o  caput do art. 5º e de seus incisos I, XLII,  XXX, 

XXXI, XXXII e XXXIV.
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Normalmente,  o  direito  à  igualdade  vem 

expresso nas constituições como "igualdade perante a lei", ficando vedada qualquer 

distinção  fundada  nos  motivos  enumerados,  que  normalmente  são:  sexo, 

nascimento, cor, raça, idade, idioma, nacionalidade, origem social, religião, dentre 

outros.

Por  igualdade  perante  a  lei,  deve-se 

entender,  inicialmente,  que  todo ser  humano  deve  ser  tratado  de  igual  maneira 

diante da norma vigente ou, em outras palavras, que as leis devem ser aplicadas de 

igual modo a todos os indivíduos, seja pelo Poder Judiciário, seja pela autoridades 

administrativas (igualdade formal).

O art. 5º da CF/88 prescreve "igualdade de 

todos perante a lei". Esta é a igualdade formal, que mais imediatamente interessa ao 

jurista. Essa igualdade seria a pura identidade de direitos e deveres concedidos aos 

membros da coletividade através dos textos legais.

A  doutrina  tradicional,  sintetizando, 

preconizou que o conteúdo de tal preceito seria o de dar tratamento diverso para 

pessoas desiguais; entretanto, não precisou, nem esclareceu em que circunstâncias 

e em que medida seria constitucionalmente admissível que a lei desigualasse. 

O princípio da igualdade dirige-se, também, 

ao próprio legislador, que não poderá editar nenhuma lei em descompasso com o 

seu conteúdo material (igualdade material).

O entendimento da igualdade material, deve 

ser o de tratamento equânime e uniformizado de todos os seres humanos,  bem 

como a  sua equiparação no que diz  respeito  à  possibilidades de concessão de 

oportunidades. Portanto, de acordo com o que se entende por igualdade material, as 

oportunidades, as chances devem ser oferecidas de forma igualitária para todos os 

cidadãos, na busca pela apropriação dos bens da cultura.
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A igualdade  material  teria  por  finalidade  a 

busca pela equiparação dos cidadãos sob todos os aspectos, inclusive o jurídico.

A  instauração  da  igualdade  material  é  um 

princípio programático, contido em nosso Direito Constitucional, o qual se manifesta 

através  de  numerosas  normas  constitucionais  positivas,  que  em  princípio,  são 

dotadas de todas as suas características formais.

Hoje  em  dia  ainda  pairam  muitas  dúvidas 

sobre o seu conteúdo material, não sendo suficiente para a completa visão do tema 

a célebre sentença de Aristóteles, ainda hoje repetida, de que a igualdade consiste 

em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais.

Em  outras  palavras,  a  lei  não  pode  dar 

tratamento  mais  vantajoso  ou  mais  gravoso  para  determinado  grupo,  classe  ou 

categoria  de  pessoas  levando  em  conta  pura  e  simplesmente  as  diferenças 

existentes entre tais grupos. É preciso, que a diferença porventura existente tenha 

uma correlação lógica com o regime jurídico estabelecido pela lei.

A  súmula  vinculante  tem  o  condão  de, 

justamente, dar tratamento igualitário a todos que se encontram numa situação de 

igualdade;  a  uniformização  do  entendimento  sobre  a  validade,  interpretação  e 

eficácia  das normas constitucionais  prestigia  o  princípio  da  igualdade,  afastando 

decisões que pugnam por defender teses contrárias desprovidas do aval do órgão 

superior definido como controlador da constitucionalidade no país.

O  dinamismo  da  vida  social  exige  um 

princípio também dinâmico e, por seu turno, o princípio da igualdade ou da isonomia 

é um princípio dinâmico. Rui Portanova 332 denomina-o como princípio igualizador, ou 

seja ”não se trata de uma determinação constitucional estática que se acomoda na 

fórmula abstrata ‘todos iguais perante a lei’. Pelo contrário, a razão de existir de tal 

332 PORTANOVA, Rui.  Princípios do Processo Civil.  6ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2005, p. 39
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princípio  é  propiciar  condições  para  que  se  busque  realizar  a  igualização  das 

condições desiguais.” 

E  essa  busca  da  igualdade  é  incessante, 

como dizia Ulpiano: “jus semper quandum est aequabile neque enim aliter esset (no 

direito se deve buscar sempre a igualdade, pois de outro modo não haveria direito).” 
333

A  súmula  vinculante  exige  de  todos  os 

juízes, e até mesmo dos administradores públicos, a dever de efetivar o tratamento 

igualitário no país, de norte a sul, de leste a oeste. O princípio da igualdade não 

informa apenas os atos do Executivo ou do Legislativo, deve permear também o dia-

a-dia de todos os membros do Judiciário: 

De  nada  adiantaria  um  princípio  constitucional,  cujo  destinatário  é  o 

legislador,  se  o  Judiciário  não  tivesse  de  seguir  idêntica  orientação.  O 

princípio da isonomia recomenda que não se decida diferentemente,  em 

face de casos iguais. Só assim será proporcionada a plena aplicabilidade do 

princípio da legalidade, funcionando ambos engrenadamente. 334

A  afetação  do  princípio  aos  Poderes 

Judiciário e Executivo foi posto por José Afonso da Sivla 335 da seguinte forma: 

Constitui, por outro lado, uma regra de interpretação para o juiz, que deverá 

sempre  dar  à  lei  o  entendimento  que  não  crie  distinções.  A  igualdade 

perante  o  juiz  decorre,  da  igualdade  perante  a  lei,  como  garantia 

constitucional  indissoluvelmente  ligada  à  democracia.  O  princípio  da 

igualdade jurisdicional  ou perante o juiz  apresenta-se,  portanto,  sob dois 

prismas:  (1)  como  interdição  ao  juiz  de  fazer  distinção  entre  situações 

iguais; ao aplicar a lei; (2) como interdição ao legislador de editar leis que 

possibilitem tratamento desigual a situações iguais ou tratamento igual  a 

situações desiguais por parte da Justiça.

333 PORTANOVA, Rui. Op. Cit., p. 36
334 MEDINA,  José  Miguel  Garcia;  WAMBIER,  Luiz  Rodrigues  e  WAMBIER,  Teresa  Arruda 
Alvim.Repercussão geral e súmula vinculante. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim e outros (coord.) 
Reforma do Judiciário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 382
335 SILVA,  José  Afonso  da.  Curso  de  Direito  Constitucional  Positivo. São  Paulo:  Malheiros 
Editores, 2002, p. 217
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Assim entendido, a distribuição da Justiça é 

impessoal e unívoca a decisão. Situação oposta destruiria a própria sociedade, por 

sucumbir as esperanças da instituição que tem o dever de ser justa e igual para 

todos os pares: 

Esta missão só pode realizar-se se a decisão for, além de justa, igual para 

todos  os  casos,  que  se  apresentarem sobre  as  mesmas  circunstâncias. 

Caso contrário, a desigualdade será oficialmente instituída na sociedade e a 

injustiça será patrocinada pelo próprio Estado pelos seus juízes. 336

Com  a  súmula  vinculante,  o  princípio  da 

igualdade teria realce na sua função apaziguadora, como deixou anotado Luiz Fux: 
337

Ora, não ressoa coerente que cidadãos residentes na mesma localidade e 

sujeitos à mesma ordem jurídica recebam tratamento diverso das fontes 

encarregadas da aplicação e interpretação das leis. Assim a uniformização 

cumpre, obliquamente, a promessa constitucional de que ‘todos são iguais 

perante  a  lei’,  além de exercer  notável  papel  pedagógico,  em relação à 

primeira instância, devido à sua força informativa.

Em suma, a multiplicação de decisões não 

significa uma brilhante força criativa e produtora dos órgãos judiciários 338, se a lei é a 

mesma, a decisão deveria ser única. As múltiplas decisões para casos idênticos 

desservem à imagem do Poder Judiciário e intranqüiliza o meio social, reclamando a 

uniformização tão bem delineada na súmula vinculante.

Por fim, com a súmula vinculante estar-se-ia 

protegendo  até  mesmo  aqueles  que  não  fazem  parte  do  processo,  entregando 

tutelas iguais, para a parte e para o interessado, sem nem mesmo ver o nascimento 

de outro processo: 

336 SILVA, Antônio Álvares da.  As súmulas de efeito vinculante e a completude do ordenamento 
jurídico. São Paulo: LTr, 2004, p. 135
337 FUX, Luiz. Curso de direito processual civil. 2. edição, Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 1241
338 “Aos  menos avisados  o  dissenso  pretoriano  pode  parecer  uma demonstração  da  riqueza  da 
atividade judicante, frente às diversas situações que a vida produz, permitindo inúmeros enfoques 
para a análise de um dado problema. Exame mais detido, porém, leva-nos à conclusão de que o 
ordenamento jurídico de uma país deve ser uniforme.” (MUSCARI, Marco Antonio Botto.  Súmula 
vinculante. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 1999, p. 34)
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Em  todos  os  casos,  nota-se  uma  preocupação  em  fazer  com  que  as 

decisões tomadas num litígio transbordem seus efeitos para indivíduos que 

não  fizeram  parte  do  processo,  mas  que,  de  uma  forma  ou  de  outra, 

possuem vínculo com o litígio e, portanto, merecem tratamento paritário pelo 

Judiciário. 339 

5.6.3.  LEGALIDADE

O  princípio  da  legalidade  aparece,  no 

mínimo, em dois dispositivos da Constituição Federal:

art. 5º, inciso II “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 

fazer alguma coisa senão em virtude da lei”

art.  37,  caput   “A  administração pública direta  e  indireta  de 

qualquer  dos  Poderes  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito 

Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos  princípios  de 

legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e 

eficiência...”

Ocorre que, no momento de aplicação da lei, 

surgem controvérsia sobre a validade, interpretação e eficácia do comando legal. 

Chamado  o  Poder  Judiciário  para  solucionar  a  questão,  deve  dizer  se  a  lei  é 

aplicável  ao  caso  concreto  e  indicar  qual  é  a  mens  legis,  afora  a  definição  da 

possibilidade de produção de efeitos pela lei.

A criação jurisprudencial do direito, porém, é 

limitada pela própria lei, fonte primária do direito: “Na pluralidade de fontes internas 

do ordenamento jurídico é necessário que somente uma delas tenha posição de 
339 PORTO, Sérgio Gilberto. Common law, civil law e precedente judicial. In: Marinoni, Luiz Guilherme 
(coord.) Estudos de Direito Processual Civil  – Estudos ao Professor Egas Dirceu Moniz de 
Aragão. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 770
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supremacia,  de  modo  que  mediante  o  processo  jurisdicional  apenas  se  produz 

direito nos limites consentidos pela lei.” 340

Num sentido amplo, o juiz estaria diante de 

definir a melhor interpretação da lei, posto que nenhuma lei fala por si mesma; é o 

intérprete  que  lhe  empresta  o  real  sentido,  não  havendo  lei  que  não  exija 

interpretação. É o que disserta Eduardo Talamini: 341

Não  há  norma  jurídica  que  possa  ser  extraída  de  um  dispositivo  legal 

automaticamente, sem interpretação.  O texto legal  é mero signo, que só 

assume significado mediante o processo de compreensão humana. Sempre 

há o que interpretar. E ainda que seja para adotar a interpretação “mais 

literal  possível”  de  um dispositivo,  é  sempre  indispensável  descartar  as 

interpretações  ligadas  a  outros  vetores  (sistemáticos,  teleológicos, 

históricos...)  e,  portanto,  em grau maior  ou menor,  é  sempre necessário 

empregar esses outros métodos interpretativos.

Pode parecer simples, mas o trabalho do juiz 

é  hercúleo,  principalmente  em  atenção  ao  ordenamento  jurídico  brasileiro, 

verdadeira pletora de comandos legais das mais variadas espécies e, nem sempre, 

com  um  rigor  técnico  dos  mais  qualificados.  Na  tentativa  de  buscar  o  que  é 

realmente justo, o juiz “deve realizar com equilíbrio e determinação, sem que para 

isso se torne o julgador da própria lei, com poderes de não aplicá-la, por considerá-

la injusta. Antes, deve-se joeirar no próprio ordenamento jurídico o dispositivo legal 

que melhor se ajuste à decisão que realize esse valor, o que pode muito bem ser 

conseguido, com algum esforço, recorrendo-se a uma lógica especial...” 342

E o trabalho se torna mais difícil porque não 

é dado ao juiz desconhecer as leis federais, ou mesmo desprezá-las ao deparar com 

eventual dificuldade. Como advertiu Francesco Carnelutti: 343

340 SIFUENTES, Mônica. Súmula Vinculante: um estudo sobre o poder normativo dos tribunais. São 
Paulo: Saraiva, 2005, p. 168
341 TALAMINI, Eduardo.  Coisa Julgada e sua revisão. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2005, p. 161

342 DANTAS, Francisco Wildo Lacerda. Jurisdição, ação (defesa) e processo. São paulo: Dialética, 
1997, p. 234
343 CARNELUTTI, Francesco.  A prova civil:  parte geral: o conceito jurídico da prova. Tradução e 
notas Amilcare Carleti. São Paulo: Livraria e Editora Universitária de Direito, 2002, p. 33
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Para  a  posição  da  norma  jurídica  o  juiz  deve  ater-se  estritamente  à 

realidade  (do  ordenamento  jurídico);  não  pode  por  uma norma que  não 

existe, embora seja afirmada pelas partes;  não pode omitir uma norma que 

exista, embora seja dita pelas partes. Este lado da sua atividade se reduz, 

portanto, a um problema de conhecimento do ordenamento jurídico; para 

sua solução são dirigidas multíplices providências, as quais se estendem 

pelo  controle  (exame)  da  cumprida  cultura  jurídica  do  magistrado  ao 

fornecimento dos meios materiais, que lhe permitam conservar ou acrescer 

a mesma cultura. 

O princípio da legalidade funciona como um 

freio para a atividade jurisdicional, um limite de atuação, principalmente no sistema 

romano-germânico em que tal princípio irradia maior força. 344

No  que  pertine  ao  surgimento  da  súmula 

vinculante, sobressai o seu papel de identificação da vontade legal; o STF não irá 

criar uma nova lei, mas definirá os contornos de lei criada. Resumidamente: 

É essencial que se diga, no entanto, que esse papel que se pretende atribuir 

ao Supremo, com a edição das súmulas, não o leva a uma independência 

tal  em relação  à  lei  que  lhe  permita  decidir  contrariamente  a  ela,  ou  à 

Constituição,  lei  das  leis,  A  jurisdição  é,  sem  dúvida,  uma  atividade 

derivada: o juiz deve obediência à lei. 345

Poderia ser dito, com o respaldo de Marco 

Antonio Botto Muscari 346, que as súmulas vinculantes ou não-vinculantes não detém 

caráter de criação legislativa, mas cooperam para manter a paz social e resguardar 

a segurança jurídica; não invade a esfera de atuação do Legislativo, coopera com 

ele. 

344 “(...) a independência da atividade jurisdicional cede passo ao princípio da legalidade, admitindo-se 
que  o  Juiz  seja  vinculado  (=  subordinado)  à  vontade  articulada  na  lei  (lato  sensu).  Destarte,  a 
legalidade é um dos limites da independência judicial” (COSTA, Sílvio Nazareno. Súmula vinculante 
e reforma do judiciário. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 15) 
345 SIFUENTES, Mônica. A súmula e os esqueletos. Jus Navigandi, Teresina, a. 9, n. 708, 16 out.. 
2004. Disponível em: <http:jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5839>. Acesso em: 17 nov. 2005.
346 MUSCARI, Marco Antonio Botto. Súmula vinculante. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 1999, 
p. 64
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A  obediência  judicial  e  administrativa  à 

sumula  vinculante representa  obediência  ao próprio  princípio  da  legalidade,  haja 

vista que a criação do instituto  foi  por  vontade do legislador  constitucional,  e os 

limites da súmula cingem-se à definição do alcance da lei. 347

5.6.4.  CELERIDADE

O princípio da celeridade constava na CF de 

forma tímida 348;  com a Emenda Constitucional nº 45/04 – a Reforma do Judiciário, 

expressamente passou a ser estampado, ao menos em dois dispositivos:

Art.  5º,  inciso  LXXVIII  “a  todos,  no  âmbito  judicial  e 

administrativo,  são assegurados a  razoável  duração do 

processo e os meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação”

Art.  93,  inciso  XV  “a  distribuição  de  processos  será 

imediata, em todos os graus de jurisdição”

347 “Ainda que ‘julgue’ o juiz ser a orientação do tribunal injusta, ou que seja a lei injusta, não deve ele 
proferir uma decisão que sabe ou deva saber que será reformada em grau de recurso. Salvo nas 
ditaduras, não pode um órgão do Estado -, sujeito às leis, fazer prevalecer suas convicções pessoais 
em detrimento da lei (esse é o tão falado princípio da legalidade).” (SILVA, Bruno Mattos e. A súmula 
vinculante  para  a  Administração  Pública  aprovada  pela  Reforma  do  Judiciário.  Jus  Navigandi, 
Teresina,  a.  9,  n.  541,  30  dez.  2004.  Disponível  em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6101>. Acesso em: 17 nov. 2005, p. 2/6)
348 “É certo que a presteza no exercício da jurisdição já constava do texto original da Carta Política de 
1988, como um dos critérios para se aferir o merecimento do magistrado (art. 93, II, c). Mas não 
existia, como agora e detalhadamente, a previsão específica para o juiz tardinheiro.” (DOTTI, René 
Ariel. Breves notas sobre a Emenda n. 45. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord) Reforma do 
Judiciário – primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 45/2004.  São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2005,  p. 634)
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A  preocupação  da  Reforma  foi  mais 

canalizada para a morosidade da Justiça, justamente porque a demora era fator de 

supina insatisfação,  a  despeito  de muitas vezes estar  respaldada pela lei;  era a 

denominada “mora judicialmente legalizada”, na lição de Pedro Miranda de Oliveira 
349: “Pode-se dizer que o Poder Público instituiu em nosso País a mora judicialmente 

legalizada, pois o sistema, em última análise, presta um desserviço à sociedade e 

um ótimo serviço aos devedores.” 

As  partes,  principalmente  a  Administração 

Pública,  abusavam  das  faculdades  processuais,  produziam  manifestações  e 

recursos,  provas  e  contraprovas,  numa  suposta  amparação  nos  princípios  do 

contraditório e da ampla defesa. O “uso” virou “abuso”, como, aliás, sustenta Pedro 

J. Bertolino 350: “Es así como frente al ‘uso’, aparece el ‘abuso’, sea de ‘derecho’ o de 

‘poder’. A nuestro juicio, el ‘exceso de rito’ implica un verdadero abuso de derecho,  

por no adecuarse la utilización de las formas a la finalidad a la que están destinadas” 

E  não  apenas  as  partes;  o  próprio  juiz, 

movido  pelo  interesse  de  buscar  uma  verdade  real  e  de  não  macular  qualquer 

princípio do processo civil, perdia-se na infinitude do processo e, da mesma forma, 

com maior agravamento, o juiz não afeito à presteza.

Rodolfo  de  Camargo  Mancuso  351 leciona 

que, no fornecimento da tutela jurisdicional, e nas demais feições da vida, não é 

possível ter tudo, sendo preciso (...)

(...) muitas vezes, sacrificar um valor para salvar outro. No caso da função 

jurisdicional, não se põe em dúvida que o ponto ótimo seria a consecução, a 

um tempo, dos valores justiça e certeza-segurança; mas a realidade forense 

evidencia que a busca proustiana de um ideal assim ambicioso tem o preço 

alto e desestimulante da excessiva duração dos processos, a que não se 

349 OLIVEIRA, Pedro Miranda de. A (in)eftividade da súmula vinculante: a necessidade de medidas 
paralelas. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord) Reforma do Judiciário – primeiros ensaios 
críticos sobre a EC n. 45/2004. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005,  p. 594
350 BERTOLINO, Pedro J. El exceso de rito de cara a la efectividad del proceso civil. In: FUX, Luiz e 
outros (coord.) Processo e Constituição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006 ,  p. 178
351 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Súmula vinculante e a EC n. 45/2004. In: WAMBIER, Teresa 
Arruda  Alvim  (coord)  Reforma  do  Judiciário  –  primeiros  ensaios  críticos  sobre  a  EC  n. 
45/2004.São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 718.
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segue nem mesmo o conforto de que ao cabo do enésimo recurso se terá 

alcançado o almejado nirvana jurídico.

Para  Hans  Kelsen  352,  é  melhor  dar  uma 

resposta falsa do que não dar uma resposta: “Não obstante, embora possa ser mais 

gratificante dar uma resposta falsa à busca eterna de justiça pela humanidade, que 

não dar resposta alguma, o positivismo crítico renunciou a tal vantagem.” 

A  excessiva  duração  do  processo 

compromete  a  finalidade,  a  existência  mesma  da  Jurisdição;  a  falta  de  pronta 

efetivação frustrava os consumidores do Poder Judiciário: 

Isto equivale dizer que, se, pelo tempo, a realização prática do processo, a 

qual  seria  a  tutela  jurisdicional  em  concreto,  se  torna  impossível  ou 

dificultada,  diz-se que houve frustração,  ou seja,  o processo e a  própria 

atividade jurisdicional perderam mesmo a razão de ser. 353

Noutras palavras, toda a estrutura judiciária 

do  Estado  é  posta  a  perder  e  sem qualquer  valor,  quando  não  se  presta  com 

brevidade a tutela jurisdicional. Para Silvio Nazareno Costa: 354

A idéia de Justiça é indissociável das noções de oportunidade e atualidade. 

Por relegar de fato a segundo plano a supremacia do interesse popular, a 

excessiva  demora  para  dizer  o  direito  concreto  é  incompatível  com  o 

princípio democrático e,  por conseguinte,  deve ser fortemente combatida 

pelo próprio Estado.

E o que pode ocorrer de mais desprezível é 

a  verificação  de que  o  hipossuficiente  era,  e  ainda  é,  o  que  mais  sofre  com a 

morosidade  processual;  o  custo  social  da  demora  é  aterrorizador.  Sérgio  Seiji 

Shimura 355 fez questão de deixar anotado: 
352 KELSEN, Hans.  Teoria geral do direito e do Estado. Tradução Luís Carlos Borges, 4ª edição, 
São Paulo: Martins Fontes, 2005, 629
353 SANTOS, Ernane Fidelis.  Novíssimos Perfis do Processo Civil Brasileiro. Belo Horizonte: Del 
Rey, 1999.
354 COSTA, Sílvio Nazareno. Súmula vinculante e reforma do judiciário. Rio de Janeiro: Forense, 
2002, 104

355 SHIMURA, Sérgio Seiji. Arresto Cautelar. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 29
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Durante todo o trajeto, é inevitável que o processo acarrete certa demora, 

conquanto o ideal fosse que o juiz se colocasse, no tempo, no instante da 

propositura da ação. (...) A morosidade do processo estrangula os canais de 

acesso  à  tutela  jurisdicional,  principalmente  aos  economicamente  mais 

fracos. O castigo a estes é muito mais inclemente que o imposto aos mais 

ricos. O grau de resistência do economicamente mais forte é muito maior do 

que o desfavorecido pela sorte.

Rui  Barbosa,  na  sua  dicção  original, 

acrescentou: 

(... ) justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. 

Porque a dilação ilegal nas mãos do julgador contraria o direito escrito das 

partes,  e,  assim,  as  lesa  no  patrimônio,  honra  e  liberdade.  Os  juízes 

tardinheiros são culpados, que a lassidão comum vai tolerando. Mas sua 

culpa tresdobra com a terrível agravante de que o lesado não tem meio de 

reagir contra o delinqüente poderoso, em cujas mãos jaz a sorte do litígio 

pendente. 356

Outro  agravante  é  entender  que  a 

morosidade é própria do serviço judiciário, sempre existiu e sempre vai existir, ou, 

com lastro  na sabedoria  popular  “a  pressa é inimiga da perfeição”,  não convém 

agilizar, assim como não é possível agilizar pela burocracia e falta de recursos da 

máquina judiciária. 

Pensando  dessa  forma,  não  se  vê  a 

impontualidade como a quebra do dever de probidade, o que é ruim porque ela se 

transforma em normalidade. Piero Calamandrei 357 ditou o tom: 

Sem probidade não pode haver justiça. Mas probidade quer dizer também 

pontualidade. Falo de uma probidade escrupulosa, extensiva às pequeninas 

356  Rui Barbosa citado por: RIBEIRO, Ana Cecília Rosário. Responsabilidade civil do estado por 
atos jurisdicionais. São Paulo: LTr, 2002, p. 56
357 CALAMANDREI, Piero.  Eles, os juízes, vistos por nós, os advogados.   Tradução de Ary dos 
Santos. 6ª ed. São Paulo: Martins Fontes, p. 46
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práticas  da  vida  quotidiana.  ...  Sem  ofensa  para  quem  quer  que  seja, 

mesmo para os juízes, seja dito também que essa probidade não consiste 

somente  para  estes  em não  se  deixarem corromper,  mas  também,  por 

exemplo, em não fazer esperar nos corredores e durante duas horas os 

advogados ou as pessoas convocadas para uma inquirição de testemunhas.

Nesse esforço brutal de encontrar soluções 

para o problema da morosidade e de prestigiar o princípio da celeridade é que a 

edição de súmulas pode ajudar. E aqui me refiro a qualquer súmula: 

Por tal motivo, a tendência atual no Dierito Processual brasileiro é buscar a 

agilização do processo e do procedimento mediante a adoção de técnicas 

de sumarização, na medida em que a morosidade ofende a efetividade do 

processo, caracterizada, em especial, por uma tutela útil e adequada. 358

De  forma  mais  eficaz  vem  a  súmula 

vinculante, posto que, ao vincular juízes, abrevia o tempo do processo, e, ao vincular 

administradores,  elimina  o  nascimento  de  um  processo.  Tal  contribuição  não  é 

pequena, pois “grande parte da criticada morosidade judicial advém do exacerbado 

número de ações contra a Administração Pública e do conseqüente duplo grau de 

jurisdição obrigatório diante das sentenças desfavoráveis à Administração.” 359

E  reforça  a  doutrina,  antevendo  a 

possibilidade de julgamento antecipado da lide ou de fornecimento de tutelas de 

urgência:

Ainda mais, se alguma súmula vinculante coincidir com o fundamento da 

pretensão  de  alguma  das  partes  da  demanda,  ficará  induzida  certa 

convicção sumária  calcada em juízo  de verossimilhança,  em certeza da 

solução jurídica aplicável ao caso. Tal presunção eventualmente justificaria 

tanto o julgamento antecipado da lide quanto a antecipação dos efeitos da 

tutela pretendida. 360

358 SCUDELER, Marcelo Augusto. A súmula vinculante. In: ALMEIDA, Jorge Luiz (coord.) A Reforma 
do Poder Judiciário. Campinas, SP: Millennium Editora, 2006,  p. 45
359 LAMY, Marcelo e CONCI,  Luiz  Guilherme Arcaro.Reflexões sobre as súmulas vinculantes.  In: 
TAVARES, André Ramos e outros (coord.)   Reforma do Judiciário.  São Paulo: Editora Método, 
2005, p. 312
360 LAMY, Marcelo e CONCI, Luiz Guilherme Arcaro. Op. Cit., p. 313
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Noutra ponta, há quem prefira não acreditar 

numa milagrosa  diminuição da  massa de processos,  preferindo delegar  para  as 

súmulas  administrativas,  e  até  com  efeito  vinculante,  a  tarefa  de  impedir 

ajuizamentos, manifestações e recursos desnecessários. 361

Entretanto,  para  quem  milita  no  âmbito 

administrativo sabe que o poder de editar súmulas administrativas é da autoridade 

superior, e é também essa quem mais tem interesse na procrastinação dos feitos, 

principalmente  porque,  no  mais  das  vezes,  é  a  Administração  quem  perderá  a 

demanda.

O problema de eternização dos conflitos por 

ocasião da diversidade de opiniões não é nova. Já se discutiu o perigo de privilegiar-

se em demasia a independência do juiz, como sinalizam as palavras de Araken de 

Assis: 362

A simples possibilidade de êxito do intento revisionista, sem as peias da 

rescisória, multiplicará os litígios, nos quais o órgão judiciário de primeiro 

grau  decidirá,  preliminarmente,  se  obedece,  ou  não,  o  pronunciamento 

transitado em julgado do seu Tribunal e até, conforme o caso,, do Supremo 

Tribunal Federal. Tudo, naturalmente, justificado pelo respeito obsequioso à 

Constituição e baseado na volúvel livre convicção do magistrado inferior.

Por fim, a agilização não significa o desprezo 

dos direitos e garantias processuais das partes ou a supressão mesma dos direitos 

361 “O milagre da ‘súmula vinculante’ não desafogaria o Judiciário, cujo cliente maior é o Estado, por si 
e por  todos seus entes.  Se o Estado implementar e fiscalizar a estratégia da ‘súmula vinculante 
administrativa’  – até hoje timidamente utilizada -,  aí então contribuirá para reduzir  os milhões de 
processos  em  curso.  Bastaria  deixar  de recorrer  diante  de  temas  pacíficos  pelos  Tribunais 
Superiores, com a cessação dos privilégios fazendários do recurso de ofício e dos prazos ampliados.” 
(José Roberto  Nalini,  citado por:  SADY,  João José.  Comentários à  reforma do judiciário.  São 
Paulo: Manole, 2004, p. 35)
362 ASSIS, Araken. Eficácia da coisa julgada inconstitucional.  In: NASCIMENTO, Carlos Valder do. 
Coisa Julgada Inconstitucional. 4ª edição, Rio de Janeiro: América Jurídica, 2003, p. 209
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fundamentais  dos  envolvidos  no  processo  363.O  equilíbrio  desejado  depende  de 

prudência e boa vontade, e a súmula pode ser o instrumento para o seu atingimento.

A  súmula  vinculante  funcionará  como 

elemento coercitivo de formação de uma cultura jurídica que respira rapidez, já que 

espontaneamente  não  se  obteve  tal  intenção.  Francisco  Glauber  Pessoa  Alves 

sintetizou: “Essencial que se forme uma cultura jurídica de prestígio à rapidez, em 

detrimento de expedientes culturalmente arraigados que se constituam num entrave 

a essa necessária empresa.” 364

O ideal seria a conscientização coletiva dos 

operadores  do  direito  quanto  aos  benefícios  da  agilizada  prestação  jurisdicional. 

Silva Pacheco foi claro: 

Oxalá que todos, inclusive os advogados, se conscientizem das vantagens e 

se habituem aos benefícios do imediatismo, trazendo, em conseqüência, o 

alívio  e  desafogo  dos  juízos  e  tribunais,  aumentando-lhes  o  ensejo  de 

responderem, com êxito, aos justos reclamos de celeridade. 365

5.6.5.  MOTIVAÇÃO

O princípio da motivação restou consagrado 

no art. 93, inciso IX da Constituição Federal:

Art.  93,  inciso IX.  todos  os  julgamentos  dos  órgãos  do  Poder  Judiciário 

serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, 
363 “Outrossim, fazemos novamente a ressalva de que não se pode, à custa de um processo mais 
célere,  afrontar  as  garantias  do  devido  processo  legal  nem  gerar  insegurança  para  as  partes, 
tampouco forçá-las a compor-se contra a vontade. Tanto é inaceitável um processo extremamente 
demorado como aquele injustificavelmente rápido e precipitado, no qual não há tempo hábil  para 
produção de provas e alegações das partes, com total cerceamento de defesa.”  (Paulo Hoffman, 
Razoável Duração do Processo, São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 41)
364 ALVES, Francisco Glauber Pessoa. A Efetividade como axiologia: premissa obrigatória para um 
processo  célere.  In:  FUX,  Luiz  e  outros  (coord.)  Processo  e  Constituição.  São  Paulo,  Editora 
Revista dos Tribunais, 2006,  p. 152
365 PACHECO, José Afonso da Silva. Evolução do processo civil brasileiro: desde as origens até o 
advento do novo milênio. 2. edição,  Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 400
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podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e 

seus advogados, ou somente a este, em casos nos quais a preservação do 

direito  à  intimidade  do  interessado  no  sigilo  não  prejudique  o  interesse 

público à informação

O dever de fundamentar aparece também na 

legislação infraconstitucional, mais precisamente no art. 131/CPC, ao se exigir do 

juiz  que  indique  os  motivos  que  lhe  formaram  o  convencimento.  A  espécie  de 

sentença não interfere na necessidade de fundamentação, quer seja definitiva (com 

resolução do mérito), quer seja terminativa (sem resolução do mérito),  os motivos 

devem ser exteriorizados.

De modo que a regra do art. 459/CPC, que 

autoriza formular sentenças terminativas em forma concisa, não significa a dispensa 

de fundamentação, mas apenas a sumariedade desta. Providencial o depoimento de 

Misael Montenegro Filho: 366

Contudo, não obstante não tenha sido o mérito enfrentado, e indicar o CPC 

que a decisão poderia ser lançada de forma concisa, ou seja, breve, não se 

dispensa  do  julgador,  nesses  casos,  o  ônus  de  fundamentar  a  decisão 

judicial, mais uma vez sendo alegada a primazia do comando constitucional 

indicativo  de  que  toda  a  decisão  judicial  deve  ser  fundamentada, 

logicamente estando aí incluída a sentença de extinção do processo sem o 

julgamento do mérito.

Bom  frisar  que  não  apenas  as  sentenças 

devem ser motivadas, pois o comando constitucional escolheu a expressão “todas 

as  decisões”,  o  emprego  em  lato  sensu  acaba  por  englobar  as  decisões 

interlocutórias e até mesmo os despachos.

Na Modernidade,  e  bem presente  na  Pós-

Modernidade, coloca-se o princípio como de importância essencial para o Estado 

Democrático de Direito, operando como “uma garantia contra o arbítrio, pois se os 

casos submetidos aos órgãos jurisdicionais devem ser julgados com base em fatos 
366 MONTENEGRO FILHO, Misael.  Curso de direito processual civil. Volume 1: Teoria geral do 
processo e processo de conhecimento. São Paulo: Atlas, 2005, p. 65
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provados e com a correta e imparcial aplicação do direito vigente, só podem assim 

ser por meio de exposição clara do caminho lógico que se percorreu para chegar à 

decisão.” 367

Conhecer  a  fundamentação  do  juiz  é 

conhecer  o  caminho  percorrido  por  seu  raciocínio,  quando,  então,  poderá  ser 

divisado se laborou considerando o bem comum, como fez constar Rui Portanova: 

“Estando o juiz obrigado a aplicar a lei, e levando em consideração o bem comum e 

os fins sociais,  está,  por igual,  obrigado a revelar, motivar e fundamentar o bem 

comum e o fim social que levou em conta.” 368

Assim  como  o  autor  deve  apresentar  na 

petição inicial, por força do art. 282, inciso III, as causas remota e próxima (fato e 

fundamento jurídico do pedido), o juiz deve externar formal e substancialmente suas 

razões. De lavra de Nelson Nery Júnior 369 são as palavras: 

Fundamentar significa o magistrado dar as razões, de fato e de direito, que 

o convenceram a decidir a questão daquela maneira. A fundamentação tem 

implicação substancial e não meramente formal, donde é lícito concluir que 

o juiz deve analisar as questões postas a seu julgamento, exteriorizando a 

base fundamental de sua decisão. 

O  cuidado  na  fundamentação  não  é 

sinônimo  de  uma  sentença  prestigiadora  da  Justiça.  Piero  Calamandrei  370 já 

advertiu: 

Nem sempre uma sentença bem fundamentada quer dizer uma sentença 

justa  ou  vice-versa.  Às  vezes  uma  sustentação  apressada  e  sumária 

significa que o juiz, ao decidir, estava de tal forma convencido da excelência 

da conclusão, que julgou ser tempo perdido o que gastasse a mostrar a sua 

evidência, assim como, outras vezes, uma sustentação extensa e cuidadosa 
367 LUCON,  Paulo  Henrique  dos  Santos.  Coisa  Julgada,  efeitos  da  sentença.  In:  Revista  do 
Advogado. n. 84, p. 146
368 PORTANOVA, Rui.  Princípios do Processo Civil.  6ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2005, p. 251
369 NERY JUNIOR,  Nelson.  Princípios  do  Processo  Civil  na  Constituição  Federal.  8ª  edição 
revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 218
370 CALAMANDREI, Piero.  Eles, os juízes, vistos por nós, os advogados.   Tradução de Ary dos 
Santos. 6ª ed. São Paulo: Martins Fontes, p. 149
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pode revelar, no juiz, o desejo de esconder para si e para os outros, com 

arabescos logísticos, a perplexidade em que se encontra. 

Não  se  discute  aqui  a  justiça  da  decisão, 

mas  a  sua  validade,  posto  que  a  falta  de  motivação  macula  a  sentença  por 

desrespeito aos dispositivos já referidos e, bem assim, o art. 458, inciso II/CPC que 

exige a fundamentação como requisito da sentença.

Presente  a  motivação,  além  de  válida, 

poderá ser investigado com maior facilidade a questão da distribuição ou não da 

justiça. E mais; a motivação se apresenta como subsídio para a uniformização das 

decisões, “dado este que contribui, sobremaneira, para a difusão do sentimento de 

segurança à sociedade quanto à aplicação das leis.” 371

Há  que  distingüir,  ainda,  a  decisão  não 

fundamentada  da  decisão  mal  fundamentada.  São  exemplos  de  decisões  mal 

fundamentadas  as  sentenças  que  possuem  frases  pré-estabelecidas,  de 

considerável vaguidade, que falam sem dizer: 

Apenas  frases  prontas  na  motivação  merecem  repúdio,  porque  nada 

elucidam e  dão  a  nítida e  frustrante  impressão de  que  o  julgador  nada 

examinou nos autos. Algumas decisões são, infelizmente, compostas por 

frases que poderiam estar em todo e qualquer ato decisório e nada trazem 

de novo. Daí a necessidade da inteireza da motivação (completezza) com o 

exame das peculiaridades de cada caso. 372

Segundo Misael Montenegro Filho: 373

A nulidade da decisão judicial, pela falta ou deficiência de fundamentação, 

não  se  confunde  com  a  hipótese  de  decisão  judicial  equivocadamente 

fundamentada, à qual não pode ser atribuída a pecha de nulidade, devendo 

371 BAUMAN, Eduardo Mansano. O processo civil e a efetividade dos direitos fundamentais. São 
Paulo: Haberman Editora, 2006, p. 199

372 LUCON,  Paulo  Henrique  dos  Santos.  Coisa  Julgada,  efeitos  da  sentença.  In:  Revista  do 
Advogado. N. 84, p 146
373 MONTENEGRO FILHO, Misael.  Curso de direito processual civil. Volume 1: Teoria geral do 
processo e processo de conhecimento. São Paulo: Atlas, 2005, p. 64
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ser apenas corrigida, adequando-se aos fatos e aos argumentos jurídicos 

invocados pelas partes em litígio.

Melhor  seria  que  a  decisão  fosse 

fundamentada e bem fundamentada.

A  súmula  vinculante,  por  ser  justamente 

“vinculante”,  diminuirá  a  extensão  das  fundamentações,  caso  o  juiz  venha  a 

corretamente adotá-la. A motivação, ainda que sucinta, estará preocupada com a 

adequação do caso à súmula. Marco Antonio Botto Muscari fala em dispensa de 

maiores  considerações:  “Desde  que  mencionem  a  súmula  vinculante,  juízes  e 

tribunais locais estarão dispensados de maiores considerações a respeito da tese 

jurídica consagrada,  para  efeito  de fundamentação das decisões (art.  93,  IX,  da 

CF).” 374

Ressalta  a  doutrina  o  sempre  dever  de 

fundamentar, como assinala Natacha Nascimento Gomes Tostes: 375

Destarte, a comunidade jurídica há de estar atenta para o fato de que os 

magistrados que, ao adotarem o entendimento sumulado, ou o pensamento 

traduzido  na  jurisprudência  constante,  não  estarão  dispensados  da 

completa e profunda investigação e apreciação de cada caso. 

Como a súmula determina um agir único ao 

juiz, sua convicção pessoal, se contrária ao entendimento do STF, fica em segundo 

plano; quando muito, poderá o juiz indicar na motivação o seu entendimento, mas 

374 MUSCARI, Marco Antonio Botto. Súmula vinculante. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 1999, 
p. 94
375 TOSTES, Natacha Nascimento Gomes.  Judiciário e segurança jurídica: a questão da súmula 
vinculante. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2004, p. 93. Também: “Por sua vez, a súmula vinculante 
não implica capitis diminutio para a atividade judicante, pois não elidirá a necessária exegese da 
própria  súmula,  inclusive  quanto  a  sua  aplicação  ao  caso  concreto.  O  juiz  deve  fundamentar  a 
aplicação ou o afastamento da súmula ao caso pelo esclarecimento do seu significado perante o 
enquadramento  litigioso  concreto.”  (LAMY,  Marcelo  e  CONCI,  Luiz  Guilherme  Arcaro.  Reflexões 
Sobre as súmulas vinculantes. In: TAVARES, André Ramos e outros (coord.) Reforma do Judiciário. 
São Paulo: Editora Método, 2005, p. 312)
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tanto fundamentação, quanto conclusão, deverão estar em consonância com regra 

sumulada.

O próprio juiz, ao decidir de acordo com uma súmula, que é contrária ao seu 

ponto de vista, poderia ressalvar esta condição e suscitar, em instrumento 

independente,  fora  dos  autos,  a  sua  revogação.  No  caso  concreto, 

entretanto, a seguiria a fim de decidir o caso concreto e realizar a prestação 

jurisdicional. 376

5.6.6.  SEGURANÇA JURÍDICA

O  princípio  da  segurança  é  daqueles  que 

existem sem necessariamente dizer que existem. É princípio implícito do sistema. 

Não vem expresso em dispositivo com essa denominação, mas surge como norma 

não escrita. Isso pode ser sustentado com a chancela de Humberto Ávila  377: “Em 

alguns  casos  há  norma  mas  não  há  dispositivo.  Quais  são  os  dispositivos  que 

prevêem os princípios da segurança jurídica e da certeza do Direito? Nenhum. Então 

há normas, mesmo sem dispositivos específicos que lhes dêem suporte físico.” 

Ainda com lastro no citado autor, podemos 

dizer, com maior precisão, que no caso do princípio da segurança jurídica existem 

alguns dispositivos a ele vinculados, de forma reflexa, os quais reunidos constróem 

a  norma,  ou  seja,  pelo  “exame  dos  dispositivos  que  garantem  a  legalidade,  a 

irretroatividade e a anterioridade chega-se ao princípio da segurança jurídica.” 378

Assim, pelo dispositivo insculpido no art. 5º, 

inc.  XXXVI/CF  (“a  lei  não  excluirá  da  apreciação  do  Poder  Judiciário  lesão  ou 

ameaça a direito”) é coerente intuir que se refere à segurança jurídica, pois esta é 

376 SILVA, Antônio Álvares da.  As súmulas de efeito vinculante e a completude do ordenamento 
jurídico. São Paulo: LTr, 2004, p. 120
377 ÁVILA, Humberto.  Teoria dos Princípios:   da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 4 
edição, São Paulo: Malheiros Editores Ltda, 2004, p. 22

378 ÁVILA, Humberto. Op. Cit., p. 23
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“uma garantia estendida ao cidadão sobre a certeza e a imutabilidade daquilo que 

deve juridicamente ser mantido enquanto tal.” 379

É,  portanto,  um  sobreprincípio,  geralmente 

não explícito nos ordenamentos jurídicos. 380

À  afirmação  supradita  devemos  acrescer 

que a expressão “segurança”, sem o adjetivo “jurídica”, aparece em alguns tópicos 

da Constituição. Inicialmente, é possível registrar o constante no preâmbulo da CF, 

isto é, a intenção do legislador constituinte de instituir um Estado Democrático de 

Direito, com vistas a assegurar, dentre outros aspectos, a “segurança”.

Do mesmo modo, ao lavrar o art. 5º, caput, 

garantiu  a  inviolabilidade  do  direito  à  “segurança”,  na  verdade  um  conjunto  de 

garantias. 381

Não  aparece,  entretanto,  a  denominação 

“segurança jurídica”, uma segurança adjetivada.

Tal ausência não impede de declarar que o 

direito  à  segurança jurídica acompanha o Estado Democrático de Direito,  pois  é 

dever  deste  Estado  “garantir  a  previsibilidade  e  a  estabilidade  das  relações 

jurídicas”.382

Compreendida está na segurança jurídica a 

idéia de respeito aos direitos, o suum cuique tribuere (dar a cada um o que é seu) e 

o alterum non laedere (não prejudicar  o  outro).  Os direitos pressupõem respeito 
379 ALMEIDA JÚNIOR, Jesualdo Eduardo de. O controle da coisa julgada inconstitucional. Porto 
Alegre: Sérgio Antonio Fabris Ed., 2006, p. 171
380 “No  mesmo  sentido  Paulo  de  Barros  Carvalho,  argumenta  que  a  segurança  jurídica  é,  por 
excelência, um sobreprincípio. Não temos notícia de que algum ordenamento a contenha como regra 
explícita.” ALMEIDA JÚNIOR, Jesualdo Eduardo de. Op. Cit., p. 170) 

381 SILVA,  José  Afonso  da.  Curso  de  Direito  Constitucional  Positivo. São  Paulo:  Malheiros 
Editores, 2002, p. 435
382 “Diversas regras existentes no ordenamento se relacionam com esse fim, como as que tratam da 
prescrição, da irretroatividade da lei, da irretroatividade de nova interpretação de lei já existente etc.” 
TIBURCIO, Carmen. A Ordem Pública na Homologação de Sentenças Estrangeiras. In: FUX, Luiz e 
outros (coord.)  Processo e Constituição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 213
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recíproco,  sem  respeito  o  direito  deixaria  de  ser  direito.  Para  Nicola  Framarino 

Malatesta: 383

Esta  crença  de  que  os  direitos  devem  legitimamente  inspirar  respeito 

constitui a tranqüilidade jurídica do indivíduo e sociedade. Esta opinião do 

respeito  dos  direitos,  sendo  essencial  ao  conceito  deles,  é  também um 

direito: o da tranqüilidade jurídica, direito genérico que constitui não só a 

força, mas, direi quase, o ambiente em que respiram, vivem e têm valor 

praticamente todos os direitos privados.

A  relatividade  da  certeza  processual  não 

afeta  a  segurança jurídica,  pois  o  direito  é  pragmático.  José Néri  da  Silveira  384 

ensinou: 

A sua realização pelos tribunais reflete, mais do que o seu ensino teórico, 

esse traço,  que é  a  segurança das  relações  jurídicas  e  a  paz social.  É 

preferível  algumas  vezes  o  mal  menor  de  um  possível  desacerto  de 

exegese aos imprevistos da instabilidade, às variações da jurisprudência, 

que  levam o  desassossego,  a  inquietação  e  até  mesmo pdem produzir 

injustiças  relativas,  determinando  soluções  diferentes  em  hipóteses 

perfeitamente idênticas. 

Com equilíbrio  e  bom senso,  a  segurança 

jurídica  é  um ideal  a  ser  perseguido  pelo  intérprete,  apesar  do  largo  horizonte 

interpretativo  posto  à  sua  frente.  César  Fiuza  385 compartilha  do  mesmo 

entendimento ao dispor: 

É evidente que o intérprete, uma vez consciente de que o sistema jurídico é 

aberto, de que se retroalimenta da própria interpretação, de que o sistema 

383 MALATESTA,  Nicola  Framarino  Dei.  A  lógica  das  provas  em  matéria  criminal. Tradução 
Waleska Girotto Silverberg, São Paulo: Conan, 1995, p. 11
384 SILVEIRA, José Néri da. Prefácio. In: MACHADO, Fábio Cardoso e outro (coord.) A Reforma do 
Poder Judiciário. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 40. Ver também: “Havendo choque entre esses 
dois  valores  (justiça  da  sentença  e  segurança  das  relações  sociais  e  jurídicas),  o  sistema 
constitucional brasileiro resolve o choque, optando pelo valor segurança (coisa julgada), que deve 
prevalecer  em  relação  à  justiça,  que  será  sacrificada.”  NERY JUNIOR,  Nelson.  Princípios  do 
Processo  Civil  na  Constituição  Federal.  8ª  edição  revista,  ampliada  e  atualizada.  São  Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2004, p. 49

385 FIUZA, César.  Direito Civil: Curso completo. 5 edição revista, atualizada e ampliada de acordo 
com o Código Civil de 2002. Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p. 127
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moderno oferece garantias de decisões técnicas e isentas e de que a luta 

por um sistema fechado é vã; uma vez ciente disso tudo, é óbvio que o 

hermeneuta  tem muito  melhores  condições  de  desenvolver  um trabalho 

sério  de  aprimorar  as  técnicas  de  interpretação  para  construir  um 

ordenamento jurídico que promova a justiça no caso concreto, sem abrir 

mão dos ideais de segurança jurídica.

A  mudança  do  sujeito  que  interpreta,  e 

conseqüentemente,  da  interpretação,  complica  por  demais  a  situação,  e  a 

possibilidade de vários intérpretes é algo normal, dada a extensa gama de recursos 

postos ao talante das partes e de outros sujeitos processuais,  como a figura do 

custos legis, por exemplo. 386

Por  criar  insegurança  jurídica,  o  dissídio 

jurisprudencial  é  combatido  por  meio  de  inúmeros  instrumentos,  a  propósito  o 

incidente de uniformização de jurisprudência, o recurso especial fundado em dissídio 

jurisprudencial (art. 105, III, c da CF), o recurso de embargos de divergência (art. 

546 do CPC), e porque não dizer do próprio recurso de embargos infringentes (art. 

530 do CPC).

Com efeito, a criação de súmula vinculantes 

soma-se aos instrumentos colocados à disposição dos operadores do direito. É mais 

um mecanismo no combate à insegurança, importa aduzir, sua pretensão não se 

esgota na diminuição do números de processos. Eis a lição de Zaiden Geraige Neto 
387: “Com a adoção do chamado sistema de súmulas vinculantes não se deseja pura 

e simplesmente diminuir o trabalho do Poder Judiciário, mas, principalmente, elevar 

o nível da prestação jurisdicional, com maior certeza e segurança.” 

386 “De qualquer forma, insegurança jurídica é gerada diante dos jurisdicionados sempre que estes 
não  conseguem identificar  uma  conduta  clara  e  uniforme  dos  órgãos  judicantes,  pois  perdem o 
referencial de quais são seus direitos, quais devem ser seus comportamentos.” (LAMY, Marcelo e 
CONCI, Luiz Guilherme Arcaro. Reflexões sobre a súmula vinculante.  Reforma do Judiciário.  São 
Paulo: Editora Método, 2005,  p. 309)
387 GERAIGE NETO, Zaiden. O princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 107
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Sérgio Seiji  Shimura  388 acaba por discorrer 

sobre a segurança jurídica produzida pela súmula vinculante, ao asseverar que “a 

uniformidade de entendimento jurisprudencial fortalece a autoridade do Judiciário, 

inspira confiança e diminui as tensões sociais. Nessa linha, o STF estaria cumprindo 

o seu verdadeiro papel, de harmonização e uniformização do direito constitucional.” 

Se  a  súmula  vinculante  trata  de  matéria 

constitucional, e se esta navega no meio dos direitos fundamentais, impõe-se ainda 

mais a necessidade de segurança jurídica. Ingo Wolfgang Sarlet 389 vai além: 

(...) no direito constitucional brasileiro a segurança jurídica constitui princípio 

e  direito  fundamental.  Aliás,  justamente  em  face  da  instabilidade 

institucional, social e econômica vivenciada (e não estamos aqui em face de 

um fenômeno exclusivamente nacional), que inevitavelmente tem resultado 

numa maratona reformista, igualmente acompanhada por elevados níveis 

de instabilidade, verifica-se que o reconhecimento, a eficácia e a efetividade 

do  direito  à  segurança  cada  vez  mais  assume  papel  de  destaque  na 

constelação dos princípios e direitos fundamentais. 

A segurança jurídica não se liga a um só tipo 

de sistema jurídico;  qualquer  que seja  o sistema adotado pelo  Estado (romano-

germânico, common law, comunista etc.) a uniformização da jurisprudência é tarefa 

que deve ser empreendida pelos operadores do Direito. 390

Com maior relevância, nos sistemas da civil  

law, mesmo sem a vinculação dos precedentes judiciais, o emprego equilibrado da 

técnica de invocá-los “aumenta em muito a previsibilidade da decisão e, portanto, a 

segurança  jurídica.  Opera,  outrossim,  como  importante  fator  a  favorecer  a 

388 SHIMURA, Sérgio Seiji. Reforma do Judiciário. Súmula vinculante. In: WAMBIER, Teresa Arruda 
Alvim (coord)  Reforma do Judiciário – primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 45/2004.  São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 762)
389 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia do Direito Fundamental à Seguridade Jurídica: Dignidade da 
Pessoa HUmana. Revista Brasileira de Direito Público. No. 11, p. 119
390 “É preciso esclarecer, desde já, que independentemente do sistema jurídico (common law ou civil 
law),  a  uniformidade  jurisprudencial  significa  estabilidade  e  segurança  jurídica.”  (MACHADO, 
Fernando Machado e CASTRO, José Augusto Dias de. A Reforma do Poder Judiciário e a súmula 
impeditiva  de  recursos  In:  MACHADO,  Fábio  Cardoso  e  outro  (coord.)  A  Reforma  do  Poder 
Judiciário. São Paulo: Quartier Latin, 2006,  p. 325)
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uniformização  da  jurisprudência.  Essa  função  nomofilácica  atende  também  ao 

interesse público da unidade da jurisprudência.” 391

O  cuidado  na  aprovação  de  súmulas 

vinculantes,  para  não  surtir  efeito  contrário  –  insegurança  jurídica,  estará  na 

verificação da natureza do direito controvertido em deslinde, para não se investir em 

sumular  situações  fáticas  oscilantes  e  dinamicamente  variáveis  no  tempo  e  no 

espaço. 392

De igual modo, condena-se a facilidade de 

revisão e cancelamento de súmulas vinculantes. Melhor é não aprovar uma súmula 

vinculante  do  que  aprová-la  e,  momento  seguinte,  mudar-lhe  os  contornos  ou 

mesmo revogá-la. É a aproximação da súmula vinculante à lei, uma vez que: 

tal como não pode a lei nova comprometer o ato jurídico perfeito, o direito 

adquirido e  a  coisa  julgada,  a  mudança da jurisprudência  não  deve ser 

aplicada,  indiscriminadamente  e  sem  ressalvas,  de  forma  retroativa,  de 

modo  a  frustrar  expectativas  legitimamente  criadas  ou  a  infirmar 

comportamentos induzidos pelas decisões anteriores dos Tribunais. 393

5.6.7.  EFICIÊNCIA

O art. 37,  caput,  com a redação dada pela 

Emenda  Constitucional  nº  19/98,  incluiu  entre  os  princípios  que  regem  a 

Administração Pública o da eficiência:

391 TUCCI, José Rogério Cruz e.  Precedente judicial como fonte do direito. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2004, p. 17
392 “Veja-se,  pois,  que  devem  existir  súmulas  exclusivamente  em  relação  a  situações 
concernentemente  às  quais  se  possa  privilegiar  o  valor  segurança  e  situações  que  não  sofrem 
modificações sociológicas ao longo do tempo e em relação às quais a lei despreza peculiaridades do 
caso concreto.”  (MEDINA, José Miguel  Garcia;  WAMBIER, Luiz Rodrigues  e WAMBIER, Teresa 
Arruda Alvim. Repercussão Geral e súmula vinculante. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord) 
Reforma do Judiciário – primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 45/2004.  São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2005,  p. 384)
393 MALLET, Estevão. A jurisprudência sempre deve ser aplicada retorativamente? In:  Revista do 
Advogado, nº 86, p. 35.
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“A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios  obedecerá  aos  princípios  de  legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência...”

Referido  princípio  é  melhor  tratado  pelos 

doutrinadores ligados ao Direito Administrativo. Maria Sylvia Zanella Di Pietro afirma 

que  o  princípio  da  eficiência  reúne dois  aspectos,  podendo  ser  considerado em 

relação: 1) “ao modo de atuação do agente público, do qual se espera  o melhor 

desempenho possível de suas atribuições, para lograr os melhores resultados”; e 2) 

“ao modo de organizar, estruturar, disciplinar a Administração Pública, também com 

o  mesmo  objetivo  de  alcançar  os  melhores  resultados  na  prestação  do  serviço 

público.” 394

Na Itália, o princípio é conhecido como dever 

de boa administração,  impondo ao agente da Administração o dever de “realizar 

suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, além, por certo, de observar 

outras regras, a exemplo do princípio da legalidade. O desempenho deve ser rápido 

e oferecido de forma a satisfazer os interesses dos administrados e da coletividade. 

Nada justifica qualquer procrastinação.” 395

Três expressões muito próximas podem ser 

confundidas, perdendo-se a real idéia do princípio, são elas: eficiência, eficácia e 

efetividade.

Por  dispensar  comentários,  valemo-nos  da 

distinção exposta por José dos Santos Carvalho Filho: 396

A eficiência  não  se  confunde  com a  eficácia  nem com a  efetividade.  A 

eficiência transmite sentido relacionado ao modo pelo qual se processa o 

desempenho da atividade administrativa;  a idéia diz respeito,  portanto,  à 

394 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 17ª edição, São Paulo: Atlas, 2004, p. 
83
395 GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 4ª edição, São Paulo: Saraiva, 1995, p. 50
396 CARVALHO FILHO, José dos Santos.  Manual de Direito Administrativo.  11ª edição, Rio de 
Janeiro: Lumen Júris, 2004, p. 20
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conduta dos agentes. Por outro lado, eficácia tem relação com os meios e 

instrumentos empregados pelos agentes no exercício de seus misteres na 

administração;  o  sentido  aqui  é  tipicamente  instrumental.  Finalmente,  a 

efetividade  é  voltada  para  os  resultados  obtidos  com  as  ações 

administrativas;  sobreleva nesse aspecto  a  positividade dos objetivos.  O 

desejável  é  que  tais  qualificações  caminhem  simultaneamente,  mas  é 

possível  admitir  que  haja  condutas  administrativas  produzidas  com 

eficiência,  embora  não  tenham eficácia  ou  efetividade.  De  outro  prisma, 

pode a conduta não ser muito eficiente, mas, em face da eficácia dos meios, 

acabar por ser dotada de efetividade. Até mesmo é possível admitir  que 

condutas  eficientes  e  eficazes  acabem  por  não  alcançar  os  resultados 

desejados, em, serão despidas de efetividade.

A  despeito  de  geralmente  entender-se 

Administração Pública como Poder Executivo, o princípio da eficiência deve lançar 

seus reflexos também sobre os demais poderes da República, como ensinou Ana 

Cecília Rosário Ribeiro: 397

A eficiência deve nortear todas as atividades prestadas pela Administração 

Pública, impondo, inclusive, aos órgãos públicos, o fornecimento de serviços 

eficientes. E, a atividade de prestação jurisdicional não deve constituir uma 

exceção a este princípio. 

A  ausência  de  eficiência  gera  inúmeros  e 

nefastos  danos  aos  consumidores  do  Poder  Judiciário,  não  mais  pelo  réu  que 

impediu a fruição do direito pelo autor, mas pelo próprio Estado que deveria protegê-

lo: 

A morosidade judicial e a falta de efetividade dos provimentos judicias, em 

razão  da  excessiva  duração  do  processo  civil,  geram,  ainda,  uma nova 

espécie de perigo da demora que não a inicial, mas aquela decorrente da 

duração  do processo.  É  o  chamado dano  marginal,  a  frustração,  a  não 

fruição do direito não em decorrência única da atitude do réu ou do direito 

envolvido,  mas  pela  demora  que  o  processo  acarreta.  É  o  Estado 

397 RIBEIRO, Ana Cecília Rosário. Responsabilidade civil do estado por atos jurisdicionais. São 
Paulo: LTr, 2002, p. 55
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prejudicando o jurisdicionado com a pífia prestação do serviço tendente à 

tutela jurisdicional. 398

De sorte  que,  uma máquina judiciária  com 

“eficiência”, empregando meios dotados de “eficácia”, conduzirá à plena “efetividade” 

dos interesses submetidos à sua tutela.  Se o instrumento para a distribuição da 

justiça é o processo, se nele é que o juiz dirá o direito, exige-se um processo capaz 

de de dar efetividade aos interesses daqueles que acedem ao Poder Judiciário e 

demonstram a  justeza de suas pretensões.  Não basta  a  certeza  e  a segurança 

jurídica, a decisão deve ser ágil e dotada de carga capaz de imediatamente produzir 

efeitos práticos. 

A  propósito,  veja-se  a  lição  de  Claudia 

Marlise da Silva Alberton: 399

Conforme defendido pela mais moderna doutrina, mais do que a certeza e a 

segurança jurídica, tão importantes na época das codificações, o que se 

busca, no processo, é a sua efetividade. Entretanto, no tempo em que o 

próprio tempo é o maior obstáculo no processo, as chamadas demandas 

plenárias se mostram como verdadeiras inimigas da efetividade.

A  Reforma  do  Judiciário  demonstrou 

preocupação com a eficiência ao determinar, por exemplo, a extinção dos Tribunais 

de Alçada, dado que a descentralização da competência se mostrou imprópria. Nem 

sempre as repartições de competência são infelizes. 400

A mesma preocupação pode ser sentida nas 

regras  constantes  dos  incisos  XII,  XIII  e  XV,  do  art.  93/CF,  respectivamente,  a 

vedação  de  férias  coletivas,  a  distribuição  proporcional  de  juízes  na  unidade 

jurisdicional e a proibição de represamento de processos nos distribuidores. Tudo 

visou dar mais eficiência ao Poder Judiciário.
398 HOFFMAN, Paulo. Razoável Duração do Processo. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 222
399  ALBERTON, Claudia Marlise da Silva. O princípio da razoável duração do processo sob o enfoque 
da jurisdição, do tempo e do processo. In: MACHADO, Fábio Cardoso e outro (coord.) A Reforma do 
Poder Judiciário. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 87
400 Êxodo 18:13-27 “Escolheu Moisés homens capazes, de todo o Israel, e os constituiu por cabeças 
sobre o povo: chefes de mil, chefes de cem, chefes de cinqüenta, e chefes de dez. Estes julgaram o 
povo em todo o tempo; a causa grave trouxeram a Moisés, e toda causa simples julgaram eles.”
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Estas  providências  do  legislador 

constitucional estão em conformidade com as lições de José Roberto dos Santos 

Bedaque: 401

A ampliação do acesso aos órgãos jurisdicionais, por outro lado, pode trazer 

problemas de eficiência ao sistema, motivo pelo qual não basta assegurar 

os  direitos  e  sua  proteção,  mas  é  necessário  garantir  também  o  bom 

funcionamento do mecanismo judicial. Acesso efetivo ao sistema processual 

não significa, necessariamente, acesso à justiça, à ordem jurídica justa, que 

somente um sistema eficiente proporciona. Efetividade e eficiência não são 

sinônimos.

Não parece estranho sustentar que também 

é cristalino o auxílio que proporcionará pela súmula vinculante na obtenção de maior 

eficiência, e por conseguinte, efetividade dos provimentos jurisdicionais: 

A expandida carga eficacial da súmula vinculativa está em consonância com 

a máxima efetividade que se deve extrair da relação processual, como uma 

forma de compensação por todos os ônus e encargos que a lide acarreta, 

principalmente  a  angústia  em  face  do  desfecho,  que  hoje  se  revela 

imprevisível quanto ao resultado e indefinido quanto ao tempo. 402

Em síntese,  a súmula de efeito vinculante, 

enquanto forma excepcional e nova de realizar o controle de constitucionalidade, em 

nada afronta a integridade da Constituição brasileira e pode realmente significar uma 

importante  ferramenta  jurídica  a  ser  empregada  no  combate  à  multiplicação  de 

processos que tanto compromete a eficiência do nosso Poder Judiciário.” 403

A  criação  da  súmula  vinculante  é 

engrenagem evoluída perfeitamente adaptável à capengante máquina judiciária, e 
401 BEDAQUE, José Roberto dos Santos.  Direito e Processo: influência do direito material sobre o 
processo. 3ª edição,  São Paulo: Malheiros, 2003, p. 67

402 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Súmula vinculante e a EC n. 45/2004. In: WAMBIER, Teresa 
Arruda Alvim (coord) Reforma do Judiciário – primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 45/2004. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 713
403 MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado. 5ª edição revista 
e atualizada de acordo com a Reforma do Judiciário e as recentes reformas do Código de Processo 
Civil. São Paulo: Manole, 2006, p. 2139
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sensível  à  operacionalização  dos  direitos  fundamentais,  pois  como  Eduardo 

Mansano  Bauman  prelecionou,  “os  direitos  fundamentais  não  sofrem 

questionamento  quanto  à  sua  aceitação,  residindo  a  dificuldade  de  sua 

operacionalização  em  uma  intrincada  rede  burocrática  de  gerenciamento  de 

‘prioridades’,  quase  nunca  explicadas  de  forma  satisfatória  para  aqueles  que 

necessitam da matéria ‘programática’ garantida pelo Estado”. 404

5.6.8.  DEVIDO PROCESSO LEGAL

A base constitucional do princípio do devido 

processo legal está no art.  5º da Constituição Federal:  “ninguém será privado da 

liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”

O princípio  surgiu  na  Magna Carta  inglesa 

de 1215 com a formulaão originária law of the land e, posteriormente, evoluiu para a 

consagrada espressão due process of law.

A  importância  do  tema  está  em  que  o 

princípio  do  “devido  processo  legal”,  ao  lado  do  princípio  da  igualdade  (equal 

protection  of  laws),  constituem-se  nos  instrumentos  jurídicos  garantidores  das 

liberdades  públicas.  Referida  proteção,  vincula-se  ao  controle  de  eventual 

arbitrariedade  das  atividades  do  Legislativo,  bem  como  imposição  de  limites  à 

discricionariedade da atividade tocante ao Executivo, controle esse que perpassa, 

obrigatoriamente,  pela  “razoabilidade”  e  “racionalidade”  dos  atos  desenvolvidos 

pelos Poderes mencionados.

O instituto do devido processo legal instala-

se como verdadeiro instrumento de equilíbrio da atividade estatal, harmonizando a 

necessidade de intervenção estatal pelos poderes regulamentar e de polícia com o 

Estado Democrático de Direito.
404  BAUMAN, Eduardo Mansano. O processo civil e a efetividade dos direitos fundamentais. São 
Paulo: Haberman Editora, 2006, p. 269
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A  problemática  maior  está  centrada  na 

indicação do Judiciário como responsável pela declaração do sentido e alcance das 

normas, diante do conteúdo político que abarca o instituto em comento.

Em  sua  formatação  original,  o  devido 

processo legal estava ligado tão-somente à análise pelo Judiciário da regularidade 

do processo (não apenas do procedimento), bem como era requisito de validade da 

jurisdição penal.

Posteriormente,  o  princípio  foi  estendido 

para a esfera civil, protegendo tanto aquele que faz movimentar a máquina judiciária 

(autor) como aquele em face de quem se dirige a pretensão (réu).

O  carga  positiva  do  princípio  sobre  o 

processo, ante a garantia proporcionada, fê-lo avançar com duplo sentido: o devido 

processo legal procedimental (procedural due process) e o devido processo legal 

substativo (substantive due process).

Na  primeira  idéia,  o  princípio  atua  como 

garantia  de  um  processo  regular,  com  obediência  às  formas  e  procedimentos 

estabelecidos  em  lei,  tem  uma  conotação  exclusivamente  formal.  Já  na  visão 

substantiva,tal garantia passou a limitar o mérito das normas jurídicas e, também, 

dos  atos  normativos,  deixando  de  ser  visto  apenas  como  “fórmula”  ou  um 

“instrumento mecânico”.

De  Rui  Portanova  405 extrai-se  a  seguinte 

lição: 

O  devido  processo  legal  é  uma  garantia  do  cidadão.  Garantia 

constitucionalmente prevista que assegura tanto o exercício do direito de 

acesso ao Poder Judiciário como o desenvolvimento processual de acordo 

com normas previamente  estabelecidas.  Assim,  pelo  princípio  do  devido 

405 PORTANOVA, Rui.  Princípios do Processo Civil.  6ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2005, p. 145
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processo legal, a Constituição garante a todos os cidadãos que a solução 

de  seus  conflitos  obedecerá  aos  mecanismos  jurídicos  de  acesso  e 

desenvolvimento do processo, conforme previamente estabelecido em leis. 

Deste modo, o princípio do devido processo 

legal alimenta o entendimento de que o processo deve ser apenas meio e não um 

fim em si mesmo 406,  sob pena de reunir em torno de si um custo muito alto para as 

partes e, assim, inibir o acesso à Justiça:

Quando o investimento no processo aparece aos olhos da pessoa como 

desproporcional  ao proveito a postular e em face do risco assumido,  ele 

constitui freio inibitório ao exercício da ação e possivelmente será mais um 

fator de permanência de insatisfações. A esses óbices, somem-se aqueles 

relacionados com o modo de ser dos processos (lentos na apresentação de 

resultados e fonte de incômodos para as próprias partes, testemunhas etc.) 

e ter-se-á como avaliar todo o custo social a que eles estão sujeitos. 407

Como  já  dito,  a  súmula  vinculante  seria 

instrumento  de  agilização  do  processo,  sem  o  desrespeito  aos  princípios 

subsidiários  do  devido  processo  legal  (contraditório,  ampla  defesa  etc),  já  que 

oportunizaria inúmeras discussões antes de tornar-se súmula.

Sabe-se que muito da crise processual deve-

se  a  questões  formais,  resolvidas  muitas  vezes  com  a  interposição  de  vários 

recursos, como o de agravo,  por exemplo; e,  enquanto isso, o mérito carece de 

resolução. Daí que Donaldo Armelin 408 sustenta: 

A utilização da súmula vinculante em matéria processual seria uma forma 

adequada de pôr fim às questiúnculas suscitadas nesse plano, eliminando, 

com isso,  a extensa gama de questões,  dessa natureza,  submetidas ao 

Judiciário. Aliás, é matéria cediça que boa parte das matérias submetidas 
406 “O processo é o meio, o instrumento de exercício da jurisdição. Como qualquer funcionário público 
no exercício das suas funções, o juiz deve velar pela validade e regularidade do processo desde a 
sua formação até o final, porque delas vai resultar a legalidade ou validade da própria atividade-fim, 
que é o exercício da jurisdisção.” (GRECO, Leonardo Greco.  A teoria da ação no processo civil. 
São Paulo: Dialética, 2003, p. 15)
407 DINAMARCO,  Cândido  Rangel.  A  instrumentalidade  do  processo.  5ª  edição,  São  Paulo: 
Malheiros, 1996, p. 277.
408 ARMELIN, Donaldo. Uma visão da crise atual do Poder Judiciário. In: MACHADO, Fábio Cardoso e 
outro (coord.) A Reforma do Poder Judiciário. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 129
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aos Tribunais  é de natureza processual  o  que demonstra a  persistência 

desse fenômeno.” 

Em resumo,  a  súmula  vinculante reforça o 

princípio  do  devido processo legal  porque recoloca o  processo no seu lugar  de 

“meio” e não “fim”, torna-o mais expedito e consegue determinar maior segurança 

jurídica.

5.6.9.  DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO

O princípio do duplo grau de jurisdição não 

tem  raiz  constitucional,  pelo  menos  não  está  expressamente  previsto  na 

Constituição Federal de 1988. De modo indireto ou implícito, o princípio decorre da 

criação dos tribunais e dos recursos a ele endereçáveis. 409

Como sabido, os recursos atendem aos fins 

de  controle  de  atos  judiciais  falhos  ou  injustos  e,  de  certa  forma,  ao  natural 

inconformismo humano. Logo, se existe um recurso previsto na legislação é curial 

sua interposição por aquele que sofreu lesividade de interesses (art. 499/CPC). A 

existência da faculdade processual é a fonte do volumoso montante de recursos 

pendentes nos tribunais. 410

O pior de tudo é que o manejo de recursos 

não traz a certeza de obter-se uma decisão mais coerente e justa. Com sede em 

Ulpiano, sabe-se que o tribunal superior pode reformar para pior uma sentença bem 

proferida “segundo o qual  às vezes o recurso reforma para pior  sentenças bem 

proferidas (bene latas sententias in peius reformet), pois o julgar por último não é 

409 NERY JUNIOR,  Nelson.  Princípios  do  Processo  Civil  na  Constituição  Federal.  8ª  edição 
revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 211
410 “Nenhuma investigação sistemática seria necessária para determinar a fonte de onde promana a 
esmagadora maioria dos recursos submetidos aos órgãos colegiados.  Já se conhece de sobejo, 
empiricamente, o fato de que a ordem estatal globalmente considerada, através de seus inúmeros 
órgãos, utiliza-se rotineiramente de todos os meios recursais disponibilizados pela lei processual.” 
(SÁ, Djanira Maria Radamés de. Súmula Vinculante: análise crítica de sua adoção. Belo Horizonte: 
Del Rey, 1996, p. 87)
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razão  para  julgar  melhor  (neque  enim  utique  melius  pronuntiat,  qui  nouissimus 

sententiam laturus est).” 411

Para  o  fortalecimento  das  instituições 

judiciais, com a conseqüente melhoria da decisões (validade, eficácia e justiça), é de 

império a modificação do amplo espectro recursal hoje existente. Conforme advertiu 

Ovídio A. Baptista da Silva: 412

Se quisermos conferir  ao Poder  Judiciário  a missão que lhe cabe como 

fiador de um regime democrático que, ao contrário de nossa democracia 

representativa,  realmente  distribua  poder:  será  a  severa  redução  dos 

recursos,  com  o  conseqüente  abrandamento  do  sentido  burocrático  da 

administração  da  Justiça;  restituindo  à  jurisdição  de  primeiro  grau 

legitimidade  política  que  lhe  dê  condições  de  exercer  as  elevadas 

atribuições que a ordem jurídica lhe confere.

Por  outro  lado,  havendo  discussões  sobre 

matéria constitucional, não se pode deixar no ostracismo, alheio ao desrespeito à 

Magna Carta, exatamente o órgão criado para essa missão. Como cediço, o STF 

não está atento ao puro interesse da parte, no momento em que analisa recursos; os 

recursos de sua competência gravitam em torno da proteção do direito  positivo, 

razão, por exemplo, da necessidade de prequestionamento da matéria. 

No  Brasil,  contudo,  o  STF  tem  sido 

sobrecarregado  com  as  mais  diferentes  pretensões  recursais,  tornando-se,  pela 

vontade das partes e não da lei, um grau de jurisdição obrigatório. José Marcelo 

Menezes Vigliar 413 lembra: 

Um tribunal  constitucional  não  pode  e  não  deve  se  tornar  um grau  de 

jurisdição! O duplo grau de jurisdição – princípio constitucional não expresso 

–  apenas nos  garante  a  possibilidade  de  uma revisão  das  decisões  de 
411 BECKER, Laércio. Duplo grau: a retórica de um dogma. In: MARINONI, Luiz Guilherme (coord). 
Estudos de Direito Processual Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005,  p. 143)
412 SILVA, Ovídio A. Baptista da.  Processo e ideologia: o paradigma racionalista. Rio de Janeiro: 
Forense, 2004, p. 319

413 VIGLIAR, José Marcelo Menezes.A reforma do Judiciário e as súmulas de efeitos vinculantes. In: 
TAVARES, André Ramos e outros (coord.) Reforma do Judiciário. São Paulo: Editora Método, 2005, 
p. 289
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mérito. Ninguém pode invocar o princípio para utilizar os tribunais superiores 

e, entre eles, do Supremo Tribunal Federal, como “um grau de jurisdição a 

mais”,  fato que vem retardando e muito os julgamentos de controvérsias 

entre  pessoas,  muitas  vezes  desprovidas  de  todo  e  qualquer  interesse 

público, como a mídia já cansou de exemplificar. 

Vem  à  baila,  nesta  sede  de  discussão,  o 

instituto do reexame necessário ou da remessa obrigatória, previsto no art. 475 do 

Código de Processo Civil e também denominado como “duplo grau obrigatório”. 

Sérgio  Seiji  Shimura  414 afirma  que  “a 

remessa obrigatória encerra um prolongamento do estado de ineficácia da sentença. 

A  sentença  existe  e  é  válida;  apenas  permanece  em  estado  de  latência,  não 

produzindo efeitos concretos enquanto não reapreciada pelo 2º grau.” E enquanto se 

aguarda a decisão derradeira a parte vencedora deixa de ser amparada.

Tendo em mira  a  celeridade,  a  criação de 

súmulas, vinculantes ou não, representa uma posição jurisprudencial consolidada, 

pacífica,  não  se  justificando  “o  reexame  necessário  naqueles  casos  em  que  a 

matéria nada mais é do que produto da repetição de demandas idênticas que geram 

uma atividade desnecessária dos tribunais em questões já pacificadas...” 415

O prestígio e a valorização das decisões dos 

tribunais  superiores,  como  instrumento  de  agilização  da  prestação  jurisdicional, 

reclamam  a  extinção  ou  o  abrandamento  do  instituto,  na  medida  em  que  uma 

decisão coerente com o entendimento superior deixa de produzir os seus efeitos 

durante a pendência do recurso que, repita-se, já tem um fim prenunciado.

Tanto é assim, que vem sendo realçada a 

possibilidade de introdução de freios, filtros para impedir a subida de recursos de 

414 SHIMURA, Sérgio Seiji.  Reanálise do duplo grau de jurisdição obrigatório diante das garantias 
constitucionais. In: FUX, Luiz. Processo e Constituição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2006, p. 606)
415 LASPRO, Oreste Nestor de Souza. Reexame Necessário. In: MOREIRA, Alberto Camiña e outros. 
Nova Reforma Processual Civil. São Paulo: Editora Método, 2003, p. 244)
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antemão infrutíferos.  Pensar  diferente  é  impedir  que os  tribunais  superiores,  em 

especial o STF, exerça o seu real papel no cenário jurídico. 416

De  igual  modo,  cresce  a  tendência  de 

abrandar ou mitigar os efeitos do reexame necessário quando em disputa interesses 

metaindividuais, como os interesses difusos e os coletivos, como fez ressalva Sérgio 

Seiji  Shimura  417:  “Apesar  de  o  reexame necessário  ainda  subsistir  por  força  do 

argumento de que os interesses da Fazenda Pública merecem maior cuidado,  é 

certo que quando sopesados com interesses difusos ou coletivos, veiculados em 

ação civil pública, o tratamento há de ser diferenciado.” 

O princípio  do duplo grau já vem sofrendo 

sensível alteração legislativa, como a supressão de hipóteses, exigência de valores 

mínimos  e,  com maior  relevo  para  nós,  quando  a  decisão  recorrida  estiver  em 

conformidade com súmulas do STF ou tribunal superior, bem como em sintonia com 

jurisprudência do Plenário do STF (art. 475, §§ 1º e 2º, do CPC).

 Com a súmula vinculante, deixa de haver a 

opção de recorrer, pois o juiz está obrigado a julgar de acordo com a posição do 

STF,  e  se  julgou antes  da  súmula  vinculante  ser  aprovada e  publicada,  poderá 

deixar de receber recursos, incidindo a possibilidade da chamada “súmula restritiva 

de recurso”  ou “súmula“  (art.  518,  §  1º/CPC).  Todas estas alterações indicam a 

possibilidade  de  mais  rápida  solução  do  litígio,  principalmente  com  a  súmula 

vinculante, “pois ao invés de uma decisão contrária a consolidado entendimento do 

STF ter de ser objeto de intermináveis recursos até chegar ao conhecimento da 

Corte Constitucional, de pronto já estará o julgador de primeiro grau condicionado 

àquela forma de julgar.” 418

416 “É consensual que as Cortes Superiores, em todo o mundo, só podem atuar eficazmente se o 
sistema disponibilizar algum freio, alguma triagem, algum elemento de contenção nos recursos a elas 
dirigidos.”  (MANCUSO,  Rodolfo  de  Camargo.  A  realidade  judiciária  brasileira  e  os  Tribunais  da 
Federação – STF e STJ: inevitabilidade de elementos de contenção dos recursos a eles dirigidos. In: 
FUX, Luiz e outros (coord.)  Processo e Constituição.  São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2006,  p. 1076)
417 SHIMURA, Sérgio Seiji.  Tutela Coletiva e sua efetividade. São Paulo: Editora Método, 2006, p. 
84
418 MACHADO,  Fernando e CASTRO, José Augusto  Dias  de.A  reforma do Poder  Judiciário  e  a 
súmula impeditiva de recursos. In: MACHADO, Fábio Cardoso e outro (coord.). A Reforma do Poder 
Judiciário. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 318.
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Ao  juízo  prolator  da  decisão  convém 

registrar no corpo do ato decisório a conformidade de sua decisão com a súmula 

vinculante,  evitando discussões posteriores e recursos outros, como o agravo de 

instrumento. É bem esta a posição de Pedro Miranda de Oliveira: 419

Parece-nos que deve vir declarado na própria sentença que aquela decisão 

específica, em função de seu conteúdo ter sido objeto de súmula vinculante, 

não será objeto de reexame necessário, a fim de que os autos não sejam 

remetidos ao respectivo tribunal.

In terminis, é lógico intuir que a ausência de 

chance  de  modificação  do  julgado  torna  inócuo  o  duplo  grau  de  jurisdição,  a 

inutilidade  do  recurso  advém  da  impossibilidade  de  decisão  favorável  ao 

recorrente.420

419 OLIVEIRA, Pedro Miranda de. A (in)efetividade da súmula vinculante: a necessidade de medidas 
paralelas. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord) Reforma do Judiciário – primeiros ensaios 
críticos sobre a EC n. 45/2004. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005,  p. 599)
420 “Se a possibilidade de reforma não existe, pois a segunda instância está igualmente atrelada à 
súmula,  não  há  qualquer  razão  para  que  permaneça  o  direito  ao  duplo  grau  de  jurisdição.” 
(MACHADO, Fernando e CASTRO, José Augusto Dias de.A reforma do Poder Judiciário e a súmula 
impeditiva  de  recursos.  In:  MACHADO,  Fábio  Cardoso  e  outro  (coord.).  A  Reforma  do  Poder 
Judiciário. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 324) 
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CAPÍTULO  6 - SÚMULA VINCULANTE E SUA APLICAÇÃO

6.1.  FORMA DE APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE

Não  basta  criar  um  instrumento  novo  é 

preciso aplicá-lo às situações concretas que vão se formando, e, nesse momento, é 

por  demais  necessário  empreender-se  o  mais  sensível  cuidado,  pois,  o  erro  de 

aplicação pode fazer soçobrar o instituto da súmula vinculante na sua origem ou, o 

que é pior, reputá-lo como desastroso, quando, na verdade, desastrosa é a forma 

como o aplicador se portou.

Cabe  aqui  a  reflexão  empreendida  por 

Ovídio A. Baptista: 421

Lembremo-nos  de  Napoleão,  ao  desesperar-se  de  ver  o  “seu”  Código 

interpretado  pelos  tribunais.  Interpretar  hermeneuticamente  a  lei  será, 

inevitavelmente, roubar uma parcela significativa do poder, sem a qual o 

soberano, consciente de seu império, sentir-se-á ameaçado de perdê-lo.

O legislador criou a súmula vinculante para a 

proteção dos direitos e aguarda que tal instrumento atinja seu fim. Destarte, o uso 

desvirtuado do objetivo descrito é preocupação não só do legislador, mas de toda a 

sociedade, cujos olhos estarão divisando o atuar do Poder Judiciário, em especial do 

STF, a quem outorgou-se com exclusividade o poder de editar súmulas vinculantes.

O órgão máximo do Poder Judiciário deverá 

ter  sempre em mira o extremo cuidado na formulação das súmulas  vinculantes. 

Aliás,  todo  instrumento  jurídico-processual  deve  ser  utilizado  com  cautela, 

421 SILVA, Ovídio A. Baptista da.  Processo e ideologia: o paradigma racionalista. Rio de Janeiro: 
Forense, 2004, p 55
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obviamente tendo por  parâmetro  a lei,  diminuindo o  natural  “instinto  jurídico”  do 

julgador. Como assentiu Fracesco Ferrara:422

Decerto que este instinto jurídico é de extraordinário auxílio para o jurista, 

mas não basta,  nem merece confiança cega. E porque o instinto muitas 

vezes pode enganar e a aplicação inconsciente oferece o perigo do erro e 

do  arbítrio,  por  isso  o  juiz  deve  controlar  se  a  solução  instintiva  que  à 

primeira  vista  lhe parece justa  é  verdadeiramente tal  e  concorda com o 

direito positivo, ou, pelo contrário, não passa de uma intuição ou aspiração 

do sentimento jurídico que não tem correspondência na lei.

A  simples  existência  de  uma  súmula 

vinculante não esgota o trabalho dos juízos inferiores, vale dizer, a criação pelo STF 

de um verbete sumular, ainda que dotado de poder vinculante, exige que os juízes 

efetuem uma verificação detalhada do caso “sub judice”, no sentido de realmente 

perceber a similitude de situações fáticas e jurídicas que impõem a aplicação da 

súmula.

Fica, então, resguardada a isenção técnica 

de julgamento pelo juiz, o qual continuará amparado em suas convicções, ceifada 

apenas a discussão sobre a validade, interpretação e eficácia da norma. Do mesmo 

modo que a lei não é aplicada diretamente ao caso, sem um exame de subsunção 

feito  pelo  juiz,  também a  súmula  não  incide  ao  seu  bel-prazer.  Exige-se,  como 

sempre, o trabalho do juiz: 

A súmula vinculante não incidirá, por si mesma, sobre o fato, dependendo a 

sua incidência ao caso de decisão do magistrado, que continuará sendo o 

operador do direito, cabendo-lhe dizer qual a norma ou a súmula que se 

aplica numa determinada hipótese. 423

Noutras  palavras,  se  não  é  dado  ao  juiz 

discutir mais a validade, a interpretação ou a eficácia da norma constitucional, posto 

422 FERRARA,  Francesco.  Como  aplicar  e  interpretar  as  leis. Tradução  Joaquim  Campos  de 
Miranda, Belo Horizonte: Líder, 2002.

423 WALD, Arnold. Eficiência Judiciária e Segurança Jurídica. In: MACHADO, Fábio Cardoso e outro 
(coord.). A Reforma do Poder Judiciário.  São Paulo: Quartier Latin,2006, p. 61
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que  atingida  pela  força  vinculante,  é  conferido  a  ele  investigar  se  a  súmula  se 

amolda ao caso pendente de julgamento. Do mesmo modo como o juiz verifica se o 

texto legal lança seus efeitos sobre o processo pendente, também deverá identificar 

as bases de aplicação da súmula. Aliás, Rodolfo de Camargo Mancuso 424 alinhavou: 

Se existe interpretação da própria Constituição Federal, com maior razão, 

no  que  concerne  aos  efeitos  da  súmula.  Logo,  sempre  caberá  ao  juiz, 

analisando  o  litígio  real,  verificar  se  é,  ou  não,  caso  de  aplicar  o 

entendimento sumulado do STF, como, aliás, prevê o § 3º do art. 103-A da 

CF.

A aplicação da súmula vinculante pelo juiz 

será um trabalho muito menos penoso se o STF empreender o máximo cuidado na 

própria produção da súmula.

A  primeira  mudança  deve  ser  o 

aprofundamento do texto da súmula. Por mais que a expressão “súmula” indique ser 

um resumo, o poder de vincular coloca a obrigação de o verbete ser mais detalhado, 

diversamente do que ocorre com as súmulas não-vinculantes, de mera persuasão. O 

caráter  sintético  da  súmula  deverá  ser  mais  elástico,  no  sentido  de  realmente 

perceber-se qual o desiderato pretendido pelo STF. O esmero deverá ser redobrado.

Eis aqui uma grande diferença da aplicação 

da  súmula  vinculante  com  a  aplicação  do  “precedente”  na  common  law:  O 

precedente não é um mero dispositivo, é o próprio caso, com todas as suas matizes 

e circunstâncias. A súmula é um dispositivo desprovido de extensa argumentação 

jurídica  e  registro  de  circunstâncias  da  causa  que  a  motivou,  é  um  verbete 

encapsulado  em uma forma  abstrata.  Por  isso,  vale  a  registro  de  José  Marcos 

Rodrigues Vieira: 425

Ressalte-se,  contudo,  que  nossas  súmulas  são  puros  dispositivos: 

expurgadas de fundamentação e raramente abrangentes de uma sumária 

424 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Súmula vinculante e a EC n. 45/2004. In: WAMBIER, Teresa 
Arruda Alvim (coord) Reforma do Judiciário – primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 45/2004. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 715
425 VIEIRA, José Marcos Rodrigues. O novo parágrafo 1º do art. 518 e o art. 285-A e seus parágrafos. 
In: Revista Del Rey Jurídica, nº 16, p. 59
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descrição do contexto fático de que emergiram. Ao passo que o precedente 

é o case: e advogar no common law é, antes de tudo, argüir a coincidência 

ou a descoincidência de suportes fáticos.

 A  vinculação  contida  na  súmula  já  aponta 

para a necessidade de uma nova forma de redação das súmulas, conforme começa 

a despontar na doutrina: 

Como  alterações  constitucionais  são  lentas  e  difíceis,  parece 

pragmaticamente mais fácil refletir sobre uma nova forma de redação das 

súmulas no STF, para que sejam mais descritivas, mais detalhadas, mais 

analíticas, de modo que o Tribunal possa permitir aos advogados e juízes 

argumentarem  seus  casos  em  cima  destes  precedentes  para  casos 

realmente  semelhantes,  mas  tratando  diferentemente  situações  diversas, 

evitando  que  se  caia  numa  absoluta  padronização  de  decisões  por 

computador em julgamento em série. 426

Condenáveis  serão,  portanto,  as  súmulas 

vagas, dotadas de imprecisão e abstração tal que não se permita compreender seu 

alcance, ou mesmo que precise ser “integrada” por conter incompletudes em seu 

texto. 427

A súmula tem por base a lei, mas não deve 

ser redigida com os mesmos critérios. Ela deverá sempre ser mais específica do que 

a lei, até porque, ao final, representa uma forma de interpretação da lei. Este excerto 

doutrinário fala por si mesmo: 

A súmula, na verdade, deve ser menos abrangente do que a lei e deve ser 

redigida  de  modo  a  gerar  menos  dúvidas  interpretativas,  principalmente 

quanto à sua incidência ...  Se a súmula é a interpretação predominante 

dada à norma por certo tribunal, é evidente que há de ser mais específica 

426 TIMM,  Luciano  Benetti  e  JOBIM,  Eduardo.A  súmula  vinculante  à  luz  do  Direito  Inglês.  In: 
MACHADO, Fábio Cardoso e outro (coord.)  A Reforma do Poder Judiciário.   São Paulo: Quartier 
Latin, 2006, p. 462
427 “Uma  das  formas  de  evitar  que  a  súmula  gere  problemas  de  interpretação  e,  portanto,  de 
incidência é que esta não contenha, em seu enunciado, conceitos vagos.” (MEDINA, José Miguel 
Garcia; WAMBIER, Luiz Rodrigues e WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Repercussão Geral e súmula 
vinculante. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim e outros (coord.) Reforma do Judiciário – primeiros 
ensaios críticos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005,  p. 386)
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do que a norma em si, como o talco é mais fino com relação à areia grossa. 
428

Considerando,  pois,  que  o  sistema  de 

precedentes  da common law mantém pontos de contato com a súmula vinculante, é 

de  bom  alvitre,  diante  da  precedência  histórica  do  primeiro  instituto,  verificar  a 

desenvoltura de sua aplicação.

Merecem  exame,  de  início,  as  duas 

expressões originárias do sistema do common law, a ratio decidendi e a obiter dicta. 

A ratio decidendi é o princípio geral que justifica a solução adotada, já a obiter dicta 

é  o  que  se  diz  de  passagem (razões  adicionais)  no  momento  de  produção  do 

precedente. 429

O centro da decisão não está, assim visto, 

naquilo que foi dito de forma passageira (en passant), muito embora tenha constado 

do julgamento,  o  que de  maior  relevo  é  a  “razão  da  decisão”,  nos  argumentos 

centrais  que  pautaram  aquele  entendimento.  Na  lição  de  Natacha  Nascimento 

Gomes Tostes: 430

Pode-se, portanto, assinalar que a distinção entre a ratio decidendi e os 

obiter dicta repousa no fato de que, na primeira encontram-se os motivos 

determinantes da decisão, ao passo que os obiter dicta referem-se ao que 

“foi dito de passagem”, não constituindo, porém, a coluna de sustentação da 

decisão tomada.

Em  suma,  nos  sistemas  jurídicos  da 

common law somente será considerado precedente vinculante aquilo que estiver 

428 MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Luiz Rodrigues e WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. 
Repercussão geral e súmula vinculante. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord)  Reforma do 
Judiciário – primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 45/2004.  São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2005,  p. 386
429 MUSCARI, Marco Antonio Botto. Súmula vinculante. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 1999, 
p. 82

430 TOSTES, Natacha Nascimento Gomes.  Judiciário e segurança jurídica: a questão da súmula 
vinculante. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2004, p. 424
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contido na  ratio decidendi.  Tudo aquilo que foi  mencionado de passagem (obiter  

dicta), gozará apenas de força persuasiva e, portanto, não vinculante. 431

Sérgio Gilberto Porto432, citando Ugo Mattei, 

arrola as seguintes manifestações autorizadores da aplicação do precedente:

(1) identidade de fato; 

(2) quando já tenha sido adotado em corte da mesma jurisdição; 

(3) quando não tenha o precedente sido modificado ou revisto, isto é, não tenha sido 

superado por entendimento mais atual; e 

(4) quando a matéria jurídica se apresenta idêntica.

Como se observa,  as identidades fáticas e 

jurídicas, afora o emprego anterior de um entendimento ainda não ultrapassado, são 

os traços marcantes da aplicação do precedente. Deste modo, o precedente não 

tem força vinculante absoluta, sinaliza apenas para uma possibilidade. 433

Para  resumir  as  hipóteses  de  inaplicação, 

registramos o ensino do Prof. Toni M. Fine, da New York University School of Law, o 

qual apresenta as seguintes hipóteses:

1) quando o caso anteriormente decidido envolver uma questão de direito distinta;

2) quando o escopo do caso anteriormente decidido for  tão limitado que não se 

aplica ao caso em pauta;

3) quando os fatos do caso anteriormente decidido forem distintos daqueles a que se 

refere o caso atual;

431 TOSTES, Natacha Nascimento Gomes. Op. Cit., p. 33
432 PORTO,  Sérgio  Gilberto.  Common  law,  civil  law e  precedente  judicial, Estudos  de  Direito 
Processual  Civil  – Estudos ao Professor Egas Dirceu Moniz de Aragão.  São Paulo:  Editora 
Revista dos Tribunais, 2005,   p. 768)
433 “Nos sistemas do common law o efeito vinculante é relativo, podendo o juiz desconsiderá-lo por se 
tratar  de  fatos  diversos  ou,  mesmo reconhecendo a  identidade  de  fatos,  achar  inconveniente  e 
desarrazoada  a  aplicação”  (SILVA,  Antônio  Álvares  da.  As súmulas  de  efeito  vinculante  e  a 
completude do ordenamento jurídico. São Paulo: LTr, 2004, p. 99)
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4) quando rejeitarem a decisão anterior porque o princípio nela inserido: a) deve ser 

revogado; ou b) tal decisão reflete dicta, isto é pronunciamento e opiniões do juiz 

encontrado no bojo da motivação e decisão judicial (sentença ou acórdão) e que, 

pois não se constituem no seu dispositivo.” 434

Assim  abreviado,  dois  fenômenos  são 

essenciais  para  a  verificação  de  eventual  aplicação  ou  não  do  precedente,  os 

chamados distinguishing e overruling. 

O  distinguishing visa  mesmo  “distinguir”, 

fazer  a  diferenciação  de  um  caso  em  relação  ao  outro.  Isto  se  dá  através  do 

confronto  entre  as  situações  de  fato  e  de  direito  do  primeiro  caso  com  as  do 

segundo, do precedente com o  sub judice. Se idênticas as situações, aplica-se o 

precedente; se diversas, desprezado restará o precedente. 435

Quanto  ao  overruling,  tem-se  que  é  um 

mecanismo  que  permite  divisar  a  superação  do  entendimento  contido  no 

precedente.   A  “ultrapassagem”  daquela  tese  pode  decorrer  das  mais  variadas 

hipóteses, como a modificação da situação fática quanto a jurídica, a alteração do 

contexto  social,  cultural,  econômico,  assim  como  a  apresentação  de  argumento 

novo.” 436

As  técnicas  de  distinguishing  e overruling 

são importantes instrumentos nas mãos daqueles que pretendem uma outra visão 

do caso,  para ver  retirada a força dos precedentes,  quer  pela  demonstração da 

diversidade  fático-jurídica,  quer  pela  alegação  da  existência  de  modificação  no 

quadro social. 

434 JANINI, Alexandre. Súmula vinculante e a linguagem do direito. Última Instância. Disponível em: 
<http://ultimainstancia.uol.com.br/imprime_noticia.php?idNoticia=10484.
435 TOSTES, Natacha Nascimento Gomes.  Judiciário e segurança jurídica: a questão da súmula 
vinculante. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2004, p. 35
436 TOSTES, Natacha Nascimento Gomes. Op. Cit., p. 35
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Convém registrar que a aplicação da súmula 

vinculante  se  diferencia  um  pouco  dos  “precedentes”  da  common  law.  Os 

precedentes exigem um esforço maior, como ensina Lenio Luiz Streck: 437

Na  common law,  não  basta  dizer,  como se faz  aqui,  que a  solução  da 

controvérsia  é  x,  com  fundamento  no  precedente  y,  isso  porque  o 

precedente  deve  vir  acompanhado  da  necessária  justificação 

(contextualização).  Ou  seja,  enquanto  na  common  law o  juiz  necessita 

fundamentar e justificar a decisão, na civil law praticada em terrae brasilis, 

basta que a decisão esteja de acordo com a lei (ou com uma súmula). 

A  súmula  se  aproxima  da  lei,  por  ser 

genérica e com dispositivos sintéticos. Os precedentes são construídos a partir de 

operações  lógico-indutivas  que exigem a  conferência  integral  dos  contornos dos 

casos anteriores. Celso Luiz Limongi e Claudia Stefano 438 dão o seu depoimento: 

Havendo  precedentes,  examinam-se  os  fatos  relacionados  aos  casos 

anteriores com o fato objeto do caso em julgamento. Trata-se de operação 

lógico-indutiva, onde a regra geral é extraída pelo aplicador do exame de 

casos anteriores, comparando-se os fatos para aplicação ao caso concreto. 

É  diferente,  portanto,  da  súmula  vinculante,  cujo  enunciado  é  sintético, 

genérico, tal como a lei.

O  emprego  da  súmula  vinculante  ao  caso 

examinado pode dar-se por iniciativa do juiz (ex officio) ou a requerimento da parte. 

Num ou noutro caso, a aplicação da súmula à situação concreta exige a verificação 

de inúmeros pontos, no afã de detectar-se o preenchimento dos requisitos.

Aplicando-se as técnicas do distinguishing e 

do  overruling às súmulas vinculantes, é possível soerguer inúmeras situações em 

que o entendimento sumulado não se aplica.

437 STRECK, Lenio Luiz Streck.O efeito vinculante e a busca da efetividade da prstação jurisdicional. 
In: AGRA, Walber de Moura (coord.) Comentários à Reforma do Poder Judiciário. Rio de Janeiro: 
Forense, 2005,  p. 153)
438 LIMONGI, Celso Luiz e STEFANO, Claudia. Breves anotações sobre a reforma do Judiciário. In: 
ALMEIDA, Jorge Luiz (coord.)  A Reforma do Poder Judiciário. Campinas, SP: Millennium Editora, 
2006,  p. 18)
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Luís  Fernando  Sgarbossa  e  Geziela 

Iensue439 propõem as seguintes hipóteses de não-aplicação da súmula vinculante: 

1) o órgão judicante entende inconstitucional a EC nº 45/04, no que se refere à 

adoção da súmula vinculante; 

2) o órgão judicante entende inconstitucional o próprio teor da súmula do Pretório 

Excelso; 

3) o órgão judicante entende inexistir identidade entre os pressupostos fáticos ou 

jurídicos dos precedentes que ensejaram a súmula e aqueles do caso sub judice;

4) a súmula padece de vício formal – procedimental – em sua adoção; 

5) a súmula não preenche os pressupostos constitucionais para sua adoção 

Das  hipóteses  arroladas,  talvez  a  única 

discutível  seria  a  da suposta inconstitucionalidade do teor  da súmula.  Ora,  se a 

súmula  é elaborada pelo  STF e  a ele  cabe dizer  quando determinada norma é 

inconstitucional,  não  seria  permitido  ao  juiz  inferior  discutir  tal  entendimento.  O 

controle difuso de constitucionalidade estaria vedado nessa situação; reconhecendo 

o juiz a justiça ou não da súmula, a norma seria válida ou inválida, eficaz ou ineficaz, 

e, ainda, com a única interpretação constante da súmula vinculante.

Para  ver  aplicada  a  súmula  vinculante,  é 

natural  que  se  verifique  que  a  petição  inicial  já  adiantará  a  existência  do 

entendimento sumular. José Marcos Rodrigues Vieira 440 fala em ampliação da causa 

de pedir: “Ampliou-se, portanto, o tema do art. 282, III, do CPC, até aquilo que se 

439 SGARBOSSA, Luís Fernando: IENSUE, Geziela. A Emenda Constitucional  n. 45/04, a súmula 
vinculante e o livre convencimento motivado do magistrado. Um breve ensaio sobre as hipóteses de 
inaplicabilidade.  Jus  Navigandi,  Teresina,  a.  9,  n.  708,  13  jun.  2005.  Disponível  em: 
<http:jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6884>. Acesso em: 17 nov. 2005.,  p. 6/15)

440 VIEIRA, José Marcos Rodrigues. O novo parágrafo 1º do art. 518 e o art. 285-A e seus parágrafos. 
In: Revista Del Rey Jurídica, no. 16, p. 59
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poderia dizer uma exceção (em sentido substancial) de inaplicabilidade de súmula, a 

ser argüida como elemento da inicial ou como elemento da apelação” 

Na outra ponta, pode ser sentida também a 

preocupação do réu,  na resposta,  em indicar a pertinência do caso com súmula 

vinculante aprovada pelo STF. A dúvida é saber se a alegação viria em forma de 

preliminares de contestação (art. 301/CPC) ou ligadas ao mérito. 441

Parece que o problema é de resolução do 

mérito e não de carência de ação ou falta de pressupostos de constituição ou de 

desenvolvimento válido e regular do processo; até porque o juiz deve verificar a real 

similitude dos casos, bem como a eventual superação do verbete sumular. O juiz, 

assim,  resolveria  a  questão  com suporte  no  art.  269/CPC,  com  a  conseqüente 

produção de coisa julgada material.

É  bem  este  o  magistério  de  Sérgio  Seiji 

Shimura:442

Há quem entenda que o caminho seria a extinção do processo pela carência 

da  ação.  Cremos  que  o  correto  será  o  juiz,  após  perfectibilizar  o 

contraditório  e  a  instrução  probatória,  analisar  o  pedido,  decretando  a 

improcedência do pedido, portanto, com julgamento de mérito.

6.2.  MUDANÇA DE MENTALIDADE DOS OPERADORES DO DIREITO

441  “É dizer, a aplicação do enunciado sumulado depende de que o caso vertente apresente-se, em 
essência,  análogo ao precedente. Naturalmente, os advogados do autor e do réu deverão, já na 
petição  inicial  e  na  resposta,  declinar  as  razões  pelas  quais  entendem que  o  caso  sub  judice 
enquadra-se ou não em súmula vinculativa, até porque, conforme o caso, poderão ser pleiteadas 
liminares,  antecipação  de  efeitos  ou  o  julgamento  antecipado  da  lide.”  (MANCUSO,  Rodolfo  de 
Camargo. Súmula vinculante e a EC n. 45/2004. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord) Reforma 
do Judiciário – primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 45/2004. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2005, p. 714)
442 SHIMURA, Sérgio Seiji. Súmula vinculante. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord) Reforma 
do Judiciário – primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 45/2004. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2005, p. 765
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Tudo na vida exige um ponto de partida. A 

modificação  legislativa  foi,  portanto,  o  primeiro  passo  de  uma  longa  jornada.  A 

aprovação da EC nº 45/04 não pode ser um ato isolado.

A insuficiência das modificações das leis foi 

objeto de menção de José Roberto dos Santos Bedaque: 443

Alterações  legislativas  são  insuficientes  para  conferir  efetividade  ao 

processo se não encontrarem intérpretes em condições de compreendê-las 

não apenas pelo ângulo gramatical, mas principalmente do ponto de vista 

teleológico. Nosso desafio é muito mais cultura e de organização do que 

propriamente legal.

O Poder Legislativo deu sua contribuição e, 

agora, aguarda que os demais operadores do direito se aprestem para promover a 

efetivação do novo instrumento.  O sucesso ou não da súmula vinculante está a 

depender  das  posturas  do  Poder  Judiciário  e  do  Poder  Executivo.  Do  primeiro, 

espera-se,  no  mínimo,  que  realmente  criem  súmulas  quando  presentes  as 

circunstâncias  autorizadoras.  Do  segundo,  aguarda-se  o  respeito  à  súmula, 

evitando-se  o  nascimento  de  processos,  em especial  de  reclamações  perante  o 

STF.

De há muito não se viam tantas mudanças 

no  ordenamento  jurídico,  não  apenas  as  advindas  da  EC nº  45/04,  mas  tantas 

outras,  principalmente de caráter infraconstitucional.  O resultado? Até aqui  muito 

pouco, ou quase nada. 444

Se  o  empenho  do  legislador  não  foi 

bastante,  pelo  menos  não  se  pode  creditar  a  ele  a  omissão.  Quanto  à  súmula 

443 BEDAQUE,  José Roberto  dos  Santos.  Efetividade do  processo e técnica  processual.  São 
Paulo: Malheiros, 2006, p. 103
444 “Mas que frutos produziu o labor legislativo? Reduziu, por mínimo que seja, o tempo de tramitação 
dos processos? Não. Infelizmente, se o objetivo das reformas tende a alcançar a ‘efetividade’, e a 
economia de tempo e de esforços em cada processo é um dos fatores determinantes para o sucesso 
da empreitada,  torna-se imperioso reconhecer o  efeito  contrário  da imensa maioria das erráticas 
alterações.” (ASSIS, Araken de. Duração razoável do processo e reformas da lei processual civil. In: 
FUX, Luiz e outros (coord.).  Processo e Constituição., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 
202)
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vinculante, as discussões do projeto de EC foram satisfatórias, o que se mede pela 

comparação da feição original com a efetivamente aprovada. Todos puderam, direta 

ou indiretamente, influenciar na confecção do texto.

Urge agora, com a maior brevidade possível, 

dar os demais passos rumo a um processo civil de resultados. E o próximo passo 

está  nas  mãos  do  Poder  Judiciário,  do  STF,  a  despeito  da  suposta  não 

autoaplicabilidade do art. 103-A/CF.

Nessa linha de raciocínio, tem-se observado 

que aludido órgão de cúpula não tem laborado com o necessário afinco ou com a 

presteza exigida. Pedro Miranda de Oliveira 445 anota: 

Após a promulgação da Constituição de 1988, por exemplo, quase 15 anos 

se passaram sem a edição de uma súmula sequer por parte do STF. Não 

houve  pronunciamento  sumular  acerca  de  nenhuma  novidade  da 

Constituição dita cidadã. E não foi por falta de assunto.

Nos dias de hoje, como já ventilado alhures, 

reclama-se uma participação muito maior do Poder Judiciário,  uma atuação mais 

presente,  com iniciativas na direção da solução das crises sociais;  não se pode 

conceber mais a estática visão de um juiz preso à letra da lei, enquanto a sociedade 

se esvai em seus problemas. 446

Ainda que o Brasil  se  ressinta  da falta  de 

uma legítima e autônoma Corte Constitucional, com poderes jurídicos e políticos, o 

STF  terá  que  superar  seus  próprios  defeitos  e  fazer  cumprir  a  Constituição, 

instalando, de fato, um chamado Estado Democrático de Direito. 447

445 OLIVEIRA, Pedro Miranda de Oliveira. A (in)efetividade da súmula vinculante: a necessidade de 
medidas paralelas. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord) Reforma do Judiciário – primeiros 
ensaios críticos sobre a EC n. 45/2004. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 602
446 “Não se quer mais o juiz aplicador da lei, desatento à realidade social. A transformação do Poder 
Judiciário  implica  na  mudança  do  seu  perfil,  isto  é,  os  tempos atuais  exigem uma magistratura 
consciente dos seus problemas, que busca estimular  e propor  soluções para fortalecer  a função 
jurisdicional.”  (MACHADO,  Fernando  e  CASTRO,  José  Augusto  Dias  de.  A  reforma  do  Poder 
Judiciário  e  a  súmula  impeditiva  de  recursos.  In:  MACHADO,  Fábio  Cardoso  e  outro  (coord.)  A 
Reforma do Poder Judiciário.  São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 307)
447 “Note-se, porém, que entre nós, além da insuficiência de teorizações nesse sentido, há também 
uma grande lacuna institucional,  a inibir  semelhante desenvolvimento,  que é  a ausência de uma 
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Não  pode  o  STF  continuar  de  olhos 

fechados  aos  anseios  sociais,  ignorando  ou  minizando  os  instrumentos 

constitucionais postos ao seu talante para debelação das crises processuais, que 

são,  seguramente,  reflexos  das  crises  do  ser  humano.  Lembrando  Francesco 

Carnelutti: 448

Ajudado, como vimos, pela discussão entre as partes, o juiz deve resolver 

as dúvidas, e decidir. Decidir, quer dizer, precisamente, cortar pelo meio. 

Por difícil que seja encontrar a faca que separe a razão da sem razão, o juiz 

tem  que  empregá-la.  Houve  um  tempo  em  que  se  admitia  que  o  juiz 

pudesse dizer: non liquet (não vejo claro). Mas, o Estado moderno não pode 

permitir que ele não administre a justiça; a necessidade de justiça, é dito, 

deve ser satisfeita em qualquer caso.

Há dificuldades do indivíduo e  dificuldades 

da estrutura. 

Sobre as primeiras, Ivan Lira de Carvalho 449 

aponta a matiz da vaidade: 

Penso que o primeiro passo a ser empreendido por quem realmente deseja 

reverter o galopante necrosamento do Judiciário é despir-se de vaidades e 

de  pruridos  que,  se  afagam  o  ego,  ‘afogam’  a  ação  profissional  e 

institucional (com perdão pelo trocadilho proposital). Basta a elevação do 

pensamento para os  sítios  do bem comum, para que  sejam esquecidos 

ciúmes e receios que são diminutos, se comparados ao tamanho da crise 

ora analisada.

Justiça Constitucional propriamente dita, nos moldes daquelas, como nos países da Europa – e de 
outros continentes também ... -, desincumbem-se a contento da tarefa, absolutamente indispensável 
que  lhes  está  reservada,  uma  vez  investidas  da  jurisdição  constitucional  –  no  caso,  de  forma 
concentrada -, tarefa que vem sendo insatisfatoriamente exercida pelo Supremo Tribunal Federal.” 
(GUERRA FILHO, Willis Santiago. Introdução ao direito processual constitucional. Porto Alegre: 
Síntese, 1999, p. 13)

448 CARNELUTTI,  Francesco.  Como se faz um processo.  Tradução Hebe Caletti  Marenco.  São 
Paulo: Minelli, 2002, p. 135
449 CARVALHO, Ivan Lira de. Decisões vinculantes. Jus Navigandi. Teresina, a. 4, n. 41, mai. 2000. 
Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=254>. Acesso em: 05 jan. 2006., p. 6/11
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Outros laços pessoais também surgem como 

empecilho,  e  estão  associados  à  forma  de  escolha  dos  membros  do  Pretório 

Excelso.  João  Maurício  Adeodato450,  ao  tratar  do  problema  da  hermenêutica 

constitucional, considerou: 

Por  outro  lado,  discute-se  também  sobre  a  timidez  ou,  pior,  sobre  a 

subordinação do Judiciário aos interesses do Executivo, mormente no que 

diz respeito ao Supremo Tribunal Federal (STF), seja em manuais e teses 

de  direito  constitucional,  seja  até  em  ações  interpostas  pelo  próprio 

Ministério Público.

As dificuldades estruturais também estão no 

volume de processos em curso, na gigantesca organização judiciária brasileira, na 

falta de servidores públicos etc. São problemas antigos, mas a sociedade dá sinais 

que não aceitará mais como desculpas. A criatividade e a originalidade brasileiras 

podem ser ingredientes para a formulação de estratégias novas e eficazes.

Na  consecução  destes  objetivos,  o  STF 

pode se valer de um instrumento desprezado em terras brasileiras:  a estatística. 

Willis Santiago Guerra Filho451 comenta a importância da estatística: 

Outro  aspecto  em  que  os  norte-americanos  procedem  de  maneira  que 

devíamos levar em conta, ao lidar com reformas como a de que aqui se 

trata,  é  com  relação  ao  emprego  de  estatísticas  para  prepará-las 

devidamente e, depois, monitorar os seus efeitos.

Ora, se o objetivo é também a diminuição do 

tempo  do  processo,  sua  razoável  duração,  impõe-se  verificar  quais  diminuições 

temporais as súmulas editadas provocaram. Se é a própria diminuição do número de 

processos, basta verificar o reflexo produzido com a edição da súmula, em especial 

pela  mudança  de  postura  da  Administração  que  deixou  de  ajuizar  ou  mesmo 

450 ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: 
Saraiva, 2002, p. 223
451 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Notas sobre algumas recentes inovações no perfil constitucional 
do Poder Judiciário.  In:  TAVARES, André Ramos e outros (coord.)  Reforma do Judiciário.  São 
Paulo: Editora Método, 2005, p. 24
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requerendo  a  extinção  de  processos  ajuizados  em  descompasso  com  o 

entendimento sumulado.

Para Miguel Reale452 a atualização do direito 

positivo não basta para a sociedade, esta aspira o ideal, ainda que a utopia possa 

obnubilar qualquer pretensão deste jaez. Na dicção do jurista: 

Ao lado e acima do Direito Positivo, deve-se reconhecer um Direito Ideal, 

Natural ou Teórico que é ‘o Direito na sua tendência dinâmica, um Direito 

que aspira e alcança o seu fim ético’.  O Direito Ideal,  não é, porém, um 

Direito  que  quer  se  atualizar,  mas  um Direito  que  rende  à  perfeição  e, 

portanto, um Direito que quer se anular como Direito por querer alcançar o 

universal e o absoluto.

Enfim, todos aqueles que militam no âmbito 

do Direito, todos aqueles que labutam dia-a-dia na difícil seara da distribuição da 

Justiça, devem unir esforços na consecução destes objetivos. Não só juízes, mas 

advogados, membros do Ministério Público, administradores públicos, têm o dever 

de darem real concretude à pretensão contida da criação da súmula vinculante.

Para  citar  a  classe  dos  advogados,  estes 

não devem recear a perda de mercado com a súmula vinculante. É bem verdade 

que o número de processos tende a decrescer, mas isto não significa que o trabalho 

da categoria siga o mesmo fim. Surgirão novos nichos de trabalho, se não na fase 

judicial, com certeza na assessoria jurídica extrajudicial. Mário Gonçalves Júnior453 

assevera: 

Também faz com que os indivíduos e todos setores da economia possam 

desenvolver estratégias e organizar melhor seus negócios. É por essa razão 

que por lá exerce grande função a advocacia preventiva – prevention law – 

sendo que o stare decisis sempre oferece uma previsibilidade na maneira 

pela qual determinadas controvérsias poderão ser resolvidas.

452 REALE, Miguel. Fundamentos do direito. 3ª edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 
130
453 GONÇALVES JÚNIOR,  Mário.  A  súmula  vinculante  e  a  blindagem da  jurisprudência.  Última 
Instância. Disponível em: <http://ultimainstancia.uol.com.br/imprime_noticia.php?idNoticia=10292.
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Se  o  dever  é  geral,  a  escolha  é  pessoal, 

pertence  a  cada  indivíduo.  Cada  um  escolhe  o  seu  caminho  e  assume  as 

conseqüências de sua decisão. Entretanto, todos aqueles investidos numa função 

pública não estão autorizados a desprezá-la. O múnus público limita a opção do 

operador do direito

“Quanto  mais  alto,  maior  o  tombo”,  já 

ensinou a sabedoria popular. Os órgãos de cúpula dos três Poderes devem dar o 

exemplo, independentemente do sacrifício que isso exija. Como Francis Bacon  454 

registrou: 

Homens que ocupam altos cargos são três vezes escravos: escravos do 

Estado, escravos da fama e escravos do trabalho. A ascensão ao cargo é 

laboriosa e através de esforços os homens chegam às maiores tribulações. 

Algumas vezes essa subida é vergonhosa e é através de indignidade que o 

homem alcança altas posições. A posição é escorregadia e o regresso ou é 

ruína ou pelo menos um eclipse.

Que a escravidão porém seja doce, como é 

doce a  distribuição da Justiça,  o  dar  a  cada um o que é seu.  Que o Judiciário 

assume seu principal papel da concretização das súmulas e, por tabela, da plena 

efetivação dos direitos humanos, pois, como Fabio Ulhoa Coelho455 fez constar: 

Se um dia  a  maioria  das  pessoas  deixassem de  acreditar  que  há  uma 

crença,  difundida  na  sociedade,  de  que  as  leis  são  mesmo  aplicadas 

coercitivamente  por  esses  funcionários  do  Estado,  o  direito  não  mais 

funcionará. Numa situação de crise como esta, o sistema de superação dos 

conflitos  sociais  (incluindo  o  aparelho  de  Estado  policial  e  judiciário) 

precisaria  ser  reinventado,  ou  seja,  passar  por  alterações  consideráveis 

capazes de lhe restituírem a legitimidade, através da recuperação da crença 

na crença em seu funcionamento.

454 DURANT, Will.  A Filosofia de Francis Bacon. Tradução de Maria Theresa Miranda. São Paulo: 
Tecnoprint, 200, p. 107
455 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Civil.  Volume I, São Paulo: Saraiva, 2003, p. 34
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Isto  não  deve  ser  uma  utopia,  um  sonho. 

Mas se for um sonho, que seja o sonho sonhado por Gofredo Telles Júnior456, o seu 

realismo sonhador ou o seu sonho realista, o sonho de algo impossível que pode se 

tornar algo real: 

Todo jurista é um sonhador. Freqüentemente, ele sonha com o impossível. 

Mas cumpre reconhecer que é graças a esse sonho que o impossível, às 

vezes,  se  torna  realidade.  Poder-se-ia  dizer  que  um tal  sonhador  é  um 

realista. Vejam só! Ser realista é sonhar com o impossível. Sim, é verdade: 

o sonho do jurista é o que, muitas vezes, mostra o caminho. 

Não importa quanto tempo demore, esta ou 

outra geração há de colher os frutos do esforço presente. A busca do melhor nunca 

vez mal ao ser humano, ao contrário, é a verdadeira fonte da jovialidade. Se Platão457 

tinha inúmeras dúvidas, ao menos considerou uma certeza: 

Uma cousa, entretanto, posso afirmar e provar com palavras e atos: é que 

nos tornamos melhores, mais ativos e menos indolentes, se cremos que é 

um dever procurar  o que ainda não sabemos, do que se considerarmos 

impossível e estranho ao nosso dever a busca da verdade desconhecida. 

Isto sustento contra  todos,  pelos meus discursos e pelas minhas ações, 

tanto quanto isso me seja possível.

É  firme  nestas  considerações  que 

aguardamos dias melhores na condução da crise processual. A súmula vinculante 

está aí, pronta para ser utilizada, pronta para dar sua contribuição no combate da 

morosidade do processo e da insegurança jurídica decorrente da não uniformidade 

de decisões.

456 TELLES  JÚNIOR,  Goffredo.  Palavras  do  amigo  aos  estudantes  de  direito: bosquejos 
extracurriculares,  proferidos  no  escritório  do  professor  em  2002.  São  Paulo:  Editora  Juarez  de 
Oliveira, 2003, p. 163
457 PLATÃO. Diálogos. Tradução direta do grego por Jorge Paleikat e notas de João Cruz Costa. São 
Paulo: Edições de Ouro, 1970, p. 93
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CONCLUSÃO

De  todas  as  questões  que  foram  aqui 

tratadas despontam, de forma sintética, as seguintes conclusões:

I – A Justiça Brasileira passa por  crise sem precedentes, com número elevadíssimo 

de  processos  represados  no  seu  mais  excelso  tribunal,  bem  como  nos  demais 

órgãos judiciários inferiores;

II – Componente da crise é a morosidade processual, agravada pela faculdade legal 

conferida aos sujeitos processuais de manejarem recursos, nas mais variadas fases 

e graus do processo;

III – A existência de díspares decisões judiciais nas várias instâncias hierárquicas 

contribuem para  elevação da crise,  posto  que eleva em demasia  a  insegurança 

jurídica pelo descrédito no Poder Judiciário;

IV – A reforma do Judiciário, realizada por obra da Emenda Constitucional nº 45/04, 

trouxe  inúmeras  alterações  para  enfrentamento  da  crise  apontada,  dos  quais 

sobreleva-se a súmula vinculante;

V – A súmula vinculante é instrumento constitucional capaz de diminuir o número de 

processos,  bem  como  de  acelerar  o  andamento  processual,  tornando-o  menos 

moroso;

VI  –  Se devidamente  operada,  a  súmula vinculante  poderá  garantir  muito  maior 

segurança  jurídica  para  os  jurisdicionados  e  demais  operadores  do  direito,  pela 

antevisão do posicionamento jurisdicional último, proveniente da cúpula do Poder 

Judiciário, evitando-se o perde e ganha durante o curso do processo;
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VII – A filiação do sistema jurídico brasileiro à família romano-germânica da civil law 

não impede a adoção da súmula vinculante;

VIII – A jurisprudência é fonte do direito, devendo ser minimizado o dogma da estrita 

separação de Poderes do Estado;

IX – A criação da súmula vinculante não exige a edição de lei infraconstitucional, 

bem como para sua revisão ou cancelamento, o que denota ser o art. 103-A, norma 

autoaplicável;

X – A competência para aprovação, revisão e cancelamento de súmula vinculante é 

de exclusividade do STF;

XI – O procedimento para aprovação, revisão e cancelamento será disciplinado em 

lei  regulamentadora  infraconstitucional,  podendo  ser,  de  imediato  e  para  maior 

efetividade  dos  direitos  fundamentais,  utilizadas  provisoriamente  as  regras  já 

existentes para as súmulas não-vinculantes;

XII – Admite-se a figura do amicus curiae no procedimento de aprovação, revisão e 

cancelamento de súmula vinculante;

XIII – O conteúdo da súmula vinculante deve ater-se às questões exclusivamente 

constitucionais, excluídas as matérias estritamente legais, não afastados, porém, os 

reflexos operados em quaisquer ramos do direito;

XIV – A redação da súmula vinculante deve primar pela objetividade específica, sem 

redação apoiada na vagueza de conceitos, não se perdendo, pois,  na abstração 

própria da lei;

XV – A súmula deve ser produzida se existente controvérsia judicial entre os órgãos 

jurisdicionais, bem como entre estes e os da administração, não sendo suficiente a 

controvérsia envolvendo exclusivamente órgãos administrativos;
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XVI – A súmula somente terá efeito vinculante se obtido o quorum mínimo de 8 (oito) 

Ministros do Supremo Tribunal Federal favoráveis à súmula vinculante;

XVII  –  A  controvérsia  instaurada  não  pode  ser  desatualizada,  fora  do  tempo 

presente, pela simples razão de que apenas as questões atuais merecem debelação 

pelo mal que trazem à sociedade;

XVIII – A falta de unanimidade das decisões, para garantir a edição de súmula, deve 

trazer consigo a grave insegurança jurídica, derivada das controvérsias instaladas 

no seio social;

XIX – Uma controvérsia, nenhuma controvérsia. Este poderia ser o ditado quanto à 

necessidade de iteratividade da controvérsia. O legislador constitucional exigiu uma 

sucessão de decisões conflitantes, que pode ser quantificada, razoavelmente, em no 

mínimo três para justificar a edição da súmula;

XX –  O efeito  vinculante  é poder  que obriga  e impõe uma conduta  aos órgãos 

judiciários e aos administrativos;

XXI – O efeito vinculante não é novidade no direito brasileiro, estando presente nas 

ações direta de inconstitucionalidade e declaratórias de constitucionalidade;

XXII – Para a produção do efeito vinculante, exige-se a publicação da súmula, a fim 

de permitir  o conhecimento dos órgãos judiciários e administrativos, podendo ser 

prevista uma espécie de vacatio legis;

XXIII  –  A  súmula  vinculante  desprovida  dos  requisitos  listados  não  terá  efeito 

vinculante, mas produzirá força persuasiva sobre as decisões jurisdicionais;

XXIV  –  A  súmula  não-vinculante,  criada  antes  da  EC  nº  45/04,  pode  ser 

transformada em vinculante se obedecido o  quorum qualificado e realizada a sua 

publicação;
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XXV – A súmula vinculante não se confunde com a súmula persuasiva, porque esta 

não  sendo  vinculante  permite  julgamento  contrário  ao  seu  conteúdo,  possuindo 

apenas o efeito de impedir a admissibilidade de recursos;

XXVI – A simples alteração legislativa não é suficiente para o atingimento dos fins 

visados  com  a  súmula  vinculante,  espera-se  a  mudança  de  mentalidade  dos 

operadores do direito, de modo espontâneo ou coercitivo com aplicação de sanções;

XXVII  –  A  súmula  vinculante  pode  ser  modificada  (revisão)  ou  revogada 

(cancelamento)  quando  desprovidas  de  suporte  fático  ou  jurídico,  em  razão  de 

transformações sociais e legais;

XXVIII – O desrespeito à súmula vinculante permite a provocação direta do Supremo 

Tribunal Federal por meio de reclamação;

XXIX – A reclamação é espécie de ação constitucional, não se confundindo com os 

recursos ou medidas administrativas;

XXX  –  A  súmula  vinculante  não  viola  princípios  constitucionais  ou 

infraconstitucionais, ao contrário, os reforçam;

XXXI – O sucesso do novo instrumento depende da mudança de visão de todos os 

operadores do direito, no sentido de realmente emprestarem ao instituto o poder de 

efetivar os direitos humanos positivados.
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